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UCHWAŁA NR XIV/77/2008 

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Z DNIA 26 MARCA 2008 R. 

 

 w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 

2025 roku 

 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) Rada 

Miasta i Gminy Kosów Lacki postanawia, co następuje: 

§ 1. 

 

W Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku, stanowiącej 

załącznik do uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki NR XIX/104/2004  

z dnia 20 września 2004 roku, Rozdział IV i V otrzymuje brzmienie zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

             

 

 
 

 

 Przewodniczący  

                                               Rady Miasta i Gminy 

 

               Zdzisław Ogrzewała 
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/77/2008 

Rady miasta i Gminy Kosów Lacki  

z dnia 26 marca 2008r. 

 

IV. PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY NA LATA 2008 – 2013 

 

1.   Remont dróg gminnych:   

a)   Wólka- Jakubiki   

- wartość szacunkowa – 0,2 mln zł, 

- okres realizacji – 2008  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

b)   ul. Słoneczna, Sadowa  

- wartość szacunkowa – 0,165 mln zł, 

- okres realizacji – 2008-2009  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

c)   ul.Wiejska 

- wartość szacunkowa – 0,235 mln zł, 

- okres realizacji – 2008-2009  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

d)  ul.Wiatraczna  

- wartość szacunkowa – 0,40 mln zł, 

- okres realizacji – 2010-2012  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

e)   ul.Przemysłowa, Energetyczna 

-     wartość szacunkowa – 1,4 mln zł, 

-     okres realizacji – 2010-2012  

-      źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

f)   ul.Piękna, Łąkowa 

-     wartość szacunkowa – 0,6 mln zł, 

-     okres realizacji – 2010-2012  

-      źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

g)   ul.Piaskowa  

- wartość szacunkowa – 0,150 mln zł, 

- okres realizacji – 2011-2012  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

h)   ul.Leśna 

- wartość szacunkowa – 0,150 mln zł, 

- okres realizacji – 2011-2013  
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- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

i)   droga do szkoły w Telakach  

- wartość szacunkowa – 0,08 mln zł, 

- okres realizacji – 2009-2010  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

j)   droga w Gutach  

- wartość szacunkowa – 0,150 mln zł, 

- okres realizacji – 2009-2010  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

k)   droga do Żoch 

-    wartość szacunkowa – 1,2 mln zł, 

-    okres realizacji – 2010-2013  

-    źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

l)  droga przy szkole w Rytelach  

- wartość szacunkowa – 0,15 mln zł, 

- okres realizacji – 2010-2011  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

ł)   droga do Wyszomierza  

-    wartość szacunkowa – 0,40 mln zł, 

-    okres realizacji – 2011-2012  

-    źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

2.   Budowa chodnika przy ul. Polnej  

- wartość szacunkowa – 0,150 mln zł, 

- okres realizacji – 2008 

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

3.   Budowa oświetlenia i chodnika przy ul. Małkińskiej  

- wartość szacunkowa – 0,60 mln zł, 

- okres realizacji – 2009-2012 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

4.   Budowa oświetlenia i chodnika „na deptaku” w Kosowie Lackim 

- wartość szacunkowa – 0,20 mln zł, 

- okres realizacji – 2009-2012 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

5.   Budowa Liceum  w Kosowie Lackim: 

- wartość kosztorysowa – 1,7 mln zł 

- okres realizacji – 2008 - 2012 

- źródła finansowania: budżet gminy, budżet państwa, fundusze UE; 

6. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki w m.: 

Kosów Lacki., Kosów Ruski, Dębe, Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa, Guty, Żochy, 
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Trzciniec Duży, Chruszczewka Szlachecka, Chruszczewka Wł., Wyszomierz, Kutyski, 

Telaki, Grzymały, Sągole, 

- wartość szacunkowa  - 3,8 mln zł  

- okres realizacji: 2008-2010 

- źródła finansowania: fundusze UE, budżet gminy; 

7. Budowa sieci wodociągowej – wschodnia część gminy (wsie: Nowa Wieś, Henrysin, 

Łomna) 

-    wartość szacunkowa  - 1,7 mln zł 

-    okres realizacji: 2008-2011  

- źródła finansowania: fundusze UE, budżet gminy; 

8.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  Kosowie Lackim:  

a)   ul. Gutowska i przyległe, Mostowa z przepompownią ścieków. 

-    wartość kosztorysowa – 1,2 mln zł 

-    okres realizacji – 2008- 2009 r., 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

b) pozostałe ulice miasta Kosowa Lackiego (w obrębie zwartej zabudowy –  

m.in.ul. Młynarska, Leśna, Piaskowa, Spacerowa), 

- wartość szacunkowa  – 1,7 mln zł 

- okres realizacji – lata 2008-2012, 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

9.  Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Telaki  

-     wartość szacunkowa – 3,0 mln zł, 

- okres realizacji – lata 2012-2013, 

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

10.  Wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych w pozostałych wsiach gminy 

-     wartość szacunkowa – 0,1 mln zł, 

- okres realizacji – lata 2012-2013, 

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

11. Budowa placu autobusowego w Kosowie Lackim  

- wartość szacunkowa – 0,18 mln zł, 

- okres realizacji – 2008 -2009  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

12. Monitoring w Kosowie Lackim 

- wartość szacunkowa – 0,07 mln zł, 

- okres realizacji – 2008-2012  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

13.   Przebudowa budynku SPOZ w Kosowie Lackim 

- wartość szacunkowa – 1,0 mln zł, 

- okres realizacji – 2008 - 2009  
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- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

14.   Adaptacja obiektów sportowych (stadion, boiska przyszkolne, place zabaw) 

-     wartość szacunkowa – 0,3 mln zł, 

-     okres realizacji – 2008 -2009  

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

15. Budowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta i Gminy 

- wartość szacunkowa – 0, 5 mln zł, 

- okres realizacji – 2010 - 2012  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

16.  Budowa przystanków transportu komunikacji publicznej  

-    wartość szacunkowa – 0,03 mln zł, 

-    okres realizacji – 2008-2013  

-    źródła finansowania: budżet gminy, fundusze UE; 

 
 

V. PLANOWANE I POSTULOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE PODMIOTÓW  

ZEWNĘTRZNYCH 

 

1. Samorząd województwa: 

1) Drogi wojewódzkie: 

- budowa (w miejscu likwidowanej linii kolejowej) lub modernizacja drogi nr 627, 

stanowiącej fragment Wielkiej Obwodnicy Mazowsza, wraz z budową nowego mostu na 

rzece Bug w ciągu tej drogi (most na terenie gminy Małkinia); 

2) Melioracje użytków rolnych 

- Do zmeliorowania pozostaje w gminie 3552 ha użytków rolnych (2408 ha gruntów 

ornych i 1144 ha użytków zielonych). Według docelowego programu, opracowanego 

przez WZMiUW w Siedlcach z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (z lipca 1992 r.) 

potrzeby te zostały podzielone na 6 zadań: 

- ”Ceranów” - o powierzchni 230 ha we wsi Nowa Wieś, 

- „Grzymały” - o powierzchni 2459 ha we wsiach: Kutyski, Wyszomierz, Grzymały, 

Dybów, Sągole i Telaki, 

- „Maliszewa” - o powierzchni 110 ha we wsiach: Stara Maliszewa, Nowa Maliszewa i  

Dębe, 

- „Trzciniec” - obejmuje 255 ha we wsiach: Trzciniec Duży i Mały, Żochy, Chruszczewka     

      Włościańska, 

- „Kosów”  - o powierzchni 270 ha we wsiach: Łomna i Kosów Hulidów, 

- „Mrozowa Wola”  zadanie I A i B oraz II-IV - obejmuje 228 ha we wsiach: 

Chruszczewka Szlachecka, Żochy i Stara Maliszewa; 

3)   Mała retencja 

         W „Programie małej retencji wodnej do 2015 roku dla województwa siedleckiego” 

zamieszczono propozycję modernizacji następujących istniejących zbiorników wodnych: 

„Nowa Wieś Kosowska”, „Chruszczewka”, „Grzymały”, „Buczyn Dworski”  

i „Wyszomierz”. Wymienione zbiorniki to istniejące stawy. Przewiduje się ich  
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pogłębienie i uzyskanie w ten sposób dodatkowej pojemności retencyjnej, głównie dla 

potrzeb rolnictwa. Dodatkowo mogą być wykorzystywane dla potrzeb hodowli ryb, 

przeciwpożarowych i rekreacyjnych. Ponadto przewiduje się regulację rzeki Kosówki na 

terenie miasta Kosów Lacki; 

 

4)  Regulacja rzeki Kosówki, w I etapie około 3,5 km o szacunkowej wartości około 1,3 mln 

zł na terenie miasta Kosowa Lacki, co umożliwi utworzenie w sąsiedztwie rzeki, 

przewidzianych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta, terenów zieleni urządzonej;  

 

5)  Budowa budynku muzealnego i przebudowa istniejącego budynku na terenie byłego obozu 

zagłady w Treblince. 

 

2.   Samorząd powiatu: 

Modernizacja dróg powiatowych: 

- nr 36118 z Kosowa Lackiego w kierunku wsi Maliszewa i dalej w kierunku Wrotnowa; 

- nr 36122 z Kosowa Lackiego w kierunku Miedzny; 

- nr 36132 z Kosowa Lackiego do granicy gminy; 

- droga Kosów-Łomna 

3. Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. Z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Warszawie: 

- doprowadzenie gazu od Sokołowa Podlaskiego i budowa sieci gazowej w gminie – 

szacunkowa wartość inwestycji około 20 mln zł. 

 

4.   Zakład Energetyczny Warszawa Teren: 

- reelektryfikacja wsi wymagających pilnej modernizacji sieci nn.: Grzymały, Wyszomierz, 

Kutyski, Łomna, Albinów.  

 


