Projek t

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej nr …………………...Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia …………………………….
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie zadań Miasta Nowego Sącza w zakresie ochrony środowiska w roku 2017

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 różnych opłat
Razem:

Kwota
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000

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 bieżące na wsparcie dla os. fiz. na zakup i montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na likwidację
zbiornika wybieralnego lub wpięcia ścieków sanit. do kan.
opadowej i wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kan.
Wydatki bieżące na utrzymanie kanalizacji deszczowej,
odwodnienie terenów miejskich, remonty kanalizacji itp.
90002 Gospodarka odpadami
Przedsięwzięcia związane z gospodark ą odpadami
w tym:
Wydatki bieżące związane z usuwaniem azbestu oraz na
usuwanie odpadów
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zak rzewień oraz park ów
w tym:
Wydatki bieżące na usługi z zakresu utrzymania zieleni,
dostawę sadzonek drzew, krzewów, roślin ozdobnych do
nasadzeń na terenie miasta itp. (w tym zwalczanie barszczu
Sosnowskiego na terenie Miasta Nowego Sącza)
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód
w tym:

Kwota
1 991 230
540 000

300 000

240 000
50 000

50 000
1 300 000

1 300 000

50 000

Wydatki bieżące na likwidację "dzikich" wysypisk odpadów
wzdłuż brzegów rzek i potoków itp.
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym
urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zak rzewień oraz park ów
w tym:
Wydatki bieżące na przedsięwzięcia związane z ochroną
drzewostanu itp.
90080 Działalność badawczo-rozwojowa
Eduk acja ek ologiczna oraz propagowanie działań
proek ologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
w tym:
Wydatki bieżące na edukację ekologiczną. W ramach
kampanii przewiduje się wykonanie i druk materiałów
poligraficznych (banery, plakaty, ulotki, broszury), reklamy w
mediach, imprezy plenerowe, kampanie edukacyjnoinformacyjne, prowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach na
terenie miasta, współudział w konkursach ekologicznych itp.
Razem

50 000
15 000

15 000
36 230

36 230

1 991 230

