"Projekt"

Tabela Nr 6 do Uchwały BudŜetowej nr ……… Rady Miasta Nowego Sącza z dnia………….

Dochody z tytułu opłat i kar pienięŜnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2012

1. Dochody
Dział Rozdz.
900
90019

§

Treść
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z róŜnych opłat

Kwota
2 000 000
2 000 000
2 000 000

2. Wydatki
Dział Rozdz.
900

Treść

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
w tym:
Wydatki bieŜące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaŜ
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika
wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan. opadowej i
wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan. sanitarnej itp.
Wydatki bieŜące na utrzymanie kanalizacji deszczowej,
odwodnienie terenów miejskich, konserwacja cieków itp.
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i
inwestycyjnych, słuŜących ochronie środowiska i gospodarce
wodnej w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej
Wydatki majątkowe na wykonanie odwodnienia terenów przy ul.
Nawojowskiej w N. Sączu ( na odcinku od ul. B. Komorowskiego
do granic Miasta) - II etap
90002 Gospodarka odpadami
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami
w tym:
Wydatki bieŜące na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tzw.
"wystawka", odbieranie przeterminowanych leków z
wyznaczonych aptek na terenie miasta, przedsięwzięcia związane
z ochroną ziemi (azbest) itp.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie
i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków
w tym:

Kwota
3 245 000
815 000

300 000
283 000

232 000
200 000

200 000
1 750 000

Wydatki bieŜące na usługi z zakresu utrzymania zieleni, dostawę
sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do nasadzeń na
terenie miasta itp.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza
w tym:
Wydatki bieŜące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaŜ
instalacji kolektorów słonecznych
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
w tym:
Wydatki bieŜące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów
wzdłuŜ brzegów rzek i potoków oraz prowadzenie obserwacji i
kart rejestracyjnych osuwisk itp.
90008 Ochrona róŜnorodności biologicznej i krajobrazu
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie
i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków
w tym:
Wydatki bieŜące na przedsięwzięcia związane z ochroną
drzewostanu itp.
90080 Działalność badawczo-rozwojowa
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównowaŜonego rozwoju
w tym:
Wydatki bieŜące na edukację ekologiczną (plakaty, ulotki,
broszury, kalendarz komunalny, imprezy plenerowe, kampanie
edukacyjne itp.), prowadzenie akcji edukacyjnych w szkolach na
terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych,
przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zakup zestawów koszy
do segregacji odpadów, przeprowadzenie prelekcji ekologicznych
itp.
Razem

1 750 000
200 000

200 000
180 000

180 000
20 000

20 000
80 000

80 000
3 245 000

