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Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej 
-  od dnia 16 listopada 2022 roku do dnia 28 grudnia 2022 r.  

 
1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach. 
W dniu 19 grudnia 2022 r, podpisano umowę z Konsorcjum, Lider: PNB 
Budownictwo Sp. z o. o. Biała Podlaska   na wykonanie w formule 
zaprojektuj i wybuduj budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 
Kobylanach, za kwotę 17 842 148,49 zł. Termin realizacji zadania 
inwestycyjnego to 19 czerwca 2025 r.  
 
2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Koroszczynie. 
W dniu 6 grudnia 2022 r. podpisano umowę  na wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w 
Koroszczynie o zbiornik o pojemości 150 m3, z firmą Zakład Elektrotechniczny Zeltech Stanisław 
Przesmycki Siedlce. Watrość zamówienia 602 700,00 zł. plus nadzór inwestorski 11 800,00 zł. 
Termin wykonania - do 6 lipca 2023 r.   
                                          
3.Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 
I. 
W trakcie realizacji są roboty drogowe zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy 
w Kobylanach”. Wynagrodzenie wykonawcy 7 992 648,39 zł w tym 95 % dofonansowanie                   
z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Termin wykonania, dwanaście 
miesięcy od dnia podpisania umowy, to jest do dnia 12 maja 2023 roku.   
 
4. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych–edycja 
II.                 
 Gmina Terespol otrzymała w ramach tej edycji dofinansowanie w kwocie  - 4 997 000,00 zł.,          
na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L  w miejscowości 
Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki”. Trwają prace projektowe - w części dot. przebudowy.          
Na rozbudowę drogi nr 100787L uzyskano dezyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID). 
 
5. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 
V –  Rozwój stref przemysłowych. 
Powiat Bialski wraz z Gminą Terespol i Gminą Zalesie uzyskał dofinansowanie projekt „Budowa          
i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową 
E-20”. Kwota środków finansowych przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego  wynosi 
97 804 000,00 zł. Inwestorem jest Powiat Bialski wraz z Gminą Terespol i Gminą Zalesie. Trwają 
prace przy opracowaniu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego powyższej drogi. 
 
6. Budowa drogi Małaszewicze Małe – Kobylany. 
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie 
opracowanej  dokumentacji.   
 
7. Rozbudowa drogi do Osiedla Zastawek. 
Przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na 
podstawie opracowanej dokumentacji. 
 
8. Prace projektowe – w trakcie realizacji. 

1) Przebudowa dróg gminnych nr 100787 L i 100788 L w m. Samowicze i Kukuryki. 
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2) Przebudowa drogi nr 100 753 L w Małaszewiczach Małych (ul. Kodeńska). 
3) Budowa drogi ul. Krótka w Neplach.  
4) Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych. 
5) Projekt  zagospodarowania  strefy  wypoczynku wokół zbiornika wodnego.  
6) Projekt budowlany ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika w Kobylanach. 
7) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Terespol. 
8) Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (okolice WOC). 
9) Budowa ul. Ogrodowej w Koroszczynie. 
10)  Budowa odcinka drogi gminnej nr 100786 L Koroszczyn – Lechuty Małe.  
11)  Budowa oświetlenia terenu wokół zbiornika Czapelka. 
12)  Budowa budynku socjalnego z zapleczem szatniowo–sanitarnym, oświetlenie terenu       

stadionu – zadanie budowa stadionu sportowego w Kobylanach. 
   
9.   Dotacja celowa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 2022 roku.  
W 2022 r. złożono dwadzieścia jeden wniosków na udzielenie dotacji do przedsięwzięć 
wykorzystujących odnawialne źródła energii: na zakup i montaż kolektorów słonecznych 9 szt., 
instalacje fotowoltaiczne 11 szt., pompa ciepła 1 szt. Rozliczono już dwadzieścia wniosków, 
przekazując dotację właścicielom nieruchomości  o łącznej wysokości 39 785,00 zł.  Jedna osoba 
złożyła rezygnację z montażu kolektorów słonecznych w 2022 r.  
 
10. Dotacja celowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy 
kanalizacyjnych w 2022 roku. 
W 2022 r. złożono czternaście wniosków na dofinansowanie budowy: 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  -   7     szt. 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  -   6     szt. 
- przydomowa  oczyszczalnia  ścieków                -   1     szt.    
Rozliczono już dwanaście umów, przekazując dotację właścicielom nieruchomości o łącznej 
wysokości   100 760,00 zł.  Dwie osoby złożyły rezygnację z dotacji w 2022 r. (1 szt. przyłącze 
kanalizacji  ciśnieniowej i 1 szt. przydomowa oczyszczalnia ścieków).    
 
11.  Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 
     Nabór wniosków rozpoczął się w dniu  9 maja 2022 roku i  trwał do 30 września 2022 r.    
    Warunkiem otrzymania  dotacji było ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 
poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego 
głównego urządzenia grzewczego. Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy Terespol             
i może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego oraz nie może przekroczyć 
kwoty 5 000,00 zł.  
           Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą                 
zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:  gazowych, elektrycznych, pomp ciepła, kotłów na 
pellet drzewny i drewno,  olejowych. 
    Do Urzędu Gminy Terespol złożono 58 wnioski oraz podpisano 45 umów, rozliczono 43 umowy   
na kwotę 215 000,00  zł . Dwie umowy rozwiązano z powodu braku spełnienia warunków 
zawartych w regulaminie udzielania dotacji. 

         
    12.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.  

   Realizując obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla 
właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji       
Emisyjności Budynków,  mieszkańcy złożyli 2019 deklaracji z 2412 wykazanych adresów budynków 
w CEEB, z terenu Gminy Terespol.        
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Uwaga: Brakuje 393 deklaracji.  
Właściciele ogrzewanych budynków mają obowiazek złożyć deklarację niezwłocznie,                     
w przypadku posiadania źródła ciepła w budynku (brak źródła ciepła w budynku zwalnia                
z obowiązku złożenia deklaracji).  
 
13.  Dodatek węglowy 
W gminie Terespol wnioski rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska 
Polskiego 47, 21-550 Terespol, Tel.: (83) 375 37 48, Fax: (83) 411 20 99, e-mail: terespol@ops.pl.  
Złożono 2 090 wniosków. Na dzień 21 grudnia 2022 r. wypłacono kwotę 5 100 000,00 zł. 

 

14. Nowe dodatki dla gospodarstw domowych 

Ustawą z dnia 15 września 2022 roku  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  zostały wprowadzone dla gospodarstw  domowych 
dodatki do ogrzewania drewnem, pelletem, inną biomasą, gazem LPG   i olejem opałowym.  

W gminie Terespol wnioski rozpatruje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu 

ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, Tel.: (83) 375 37 48, Fax: (83) 411 20 99 
e-mail: terespol@ops.pl,  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  7:30 – 15:00. 

Złożono 213 wniosków.  Wypłata dodatków rozpoczeła się dnia 16 listopada 2022 roku. Na dzień      
21 grudnia 2022 r. wypłacono  303 500,00 zł. 
 

15. Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych. 
Złożono siedem wniosków.  Sześć  decyzji jest pozytywnych,  jedna decyzja jest negatywna.           
Na dzień 21 grudnia 2022 r. wypłacono  48 829,38 zł.  Pozostało do wypłaty 80 716,35 zł. Razem 
129 545,73 zł.   
 
16.Dodatek elektryczny.  
Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 
przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią           
elektryczną z jednego z następujących źródeł: 
- pompa ciepła, 
- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny. 
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł lub w przypadku gdy zużycie 
energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 
wyniosło więcej niż 5 MWh wówczas dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Przy zużyciu powyżej 
5MWh do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym                      
potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. 

Ważne! 
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 
1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r.       
pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 
2023 r. Do dnia 22 grudnia 2022 r. wpłynęło osiem wniosków.  
 
17. Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach 
Gmina Terespol prowadzi sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie 1 800,00 zł za tonę, na podsta-
wie umowy z PGE Paliwa Sp. z o.o.. W dniu 19 grudnia 2022 r. Gmina Terespol podpisała                   
z EKO-BUG Sp. z o.o. umowę na dytrybucję węgla dla  mieszkańców Gminy Terespol,  którzy 
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otrzymali dodatek węglowy lub uzyskali do niego prawo i do tej pory  jeszcze nie zakupili węgla po 
cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę.  
W dniu 19 – 21  grudnia 2022 r.  Spółka EKO -BUG  odebrała 25 ton groszku i 50 ton orzecha od 
PGE Paliwa. Zamówienie zostało złożone na podstawie wpłat mieszkańców na 50 ton groszku i 250 
ton orzecha. W kolejnych dniach spodziewamy się kolejnych dostaw (niestety nie znamy terminów 
kolejnych dostaw). 
Sprzedaż węgla odbywa się  według kolejności złożonych wniosków i dokonanych wpłat na    
konto Urzędu Gminy Terespol. 
Zasady sprzedaży węgla: 
1. Złożenie wniosku na zakup węgla po preferencyjnych cenach w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. 
2. Wpłata na konto bankowe o numerze: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP S. A. prze-
lewem lub w kasie Urzędu Gminy Terespol. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby 
która złożyła wniosek i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla. 
3. Punkt dystrybucji węgla w gminie Terespol - Spółka EKO - BUG  w Kobylanach, ul. Słoneczna 7, 
(tel. 83 3751539, kom. 601 362 806 ) 
4. Po opłaceniu proszę czekać na telefon ze Spółki z informacją o terminie odbioru węgla  (faktura 
przy odbiorze). Cena węgla nie obejmuje transportu.  

 
18. Roboty różne wykonane przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol           
we własnym zakresie od dnia 16 listopada do dnia 28 grudnia 2022 roku.  
1.Oczyszczanie dróg i gruntów gminnych z gałęzi i krzaków w miejscowości Lechuty Małe, 
   Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Kuzawka.  
2. Remont dróg gminnych  poprzez nawiezienie gruzobetonem w miejscowości Kuzawka, Neple.           
3. Remont dróg gminnych  poprzez nawiezienie tłuczniem w miejscowości Kuzawka, Kobylany  
    i Michalków.   
4.Zabezpieczenie na okres zimowy drzewek przy zbiorniku wodnym w Kobylanach.    
5.Remont i ponowne ustawianie wywalonych znaków drogowych przy drogach gminnych oraz    
   demontaż nieaktualnych tablic informacyjnych o środkach unijnych przeznaczonych na daną      
   inwestycję. 
6.Remont tablicy przy wjeździe na teren Wolnego Obszaru Celnego.  
7.Zawieszenie ozdób świątecznych przy UG Terespol. 
8.Bieżące odśnieżanie dróg gminnych, ścieżek rowerowych, chodników,  placów,  przystanków   
   autobusowych,  parkingów,   przy   pomocy   nieodpłatnej   sołtysa   wsi   Samowicze   –   Jana  
   Krzyżanowskiego . 
9.Posypywanie solą, solą z piaskiem i piaskiem dróg gminnych, chodników, placów, parkingów.   
10.Bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn. 
11.Wykonywanie innych zlecanych na bieżąco prac związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy 
      Terespol. 
  
 
28 listopada 2022 r.  

 


