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PRZYCHODY I WYDATKI MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK 

 
 
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Rozdział 90011 -  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
 
 
Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan Wykonanie

 
I. 

 
STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2005 ROKU  
 

3.485.637,61 3.485.637,61

 
II. 
 

 
PRZYCHODY 
  

3.600.000,00 2.793.817,28

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 
 

3.500.000,00 2.758.093,71 
 

1. 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 
 

  

Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta 50.000,00 34.640,22 2. 

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat   

Wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 50.000,00 365,11 3. 
§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
 

  

4. Pozostałe odsetki - 718,24

 § 0920 – Pozostałe odsetki 
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III. 

 
ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU 
 

- 307.597,75

 
IV. 

 
WYDATKI 
 

6.613.023,66 3.290.911,62

  
Wydatki bieżące 
 

1.331.684,28 688.963,72

1. Zazielenienie terenów miasta 
 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  

425.000,00 349.207,39

  

− Wykonano renowację trawnika i nasadzenia świerków, tui oraz bukszpanu na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 5, 

 

− Zakupiono materiał roślinny w celu zagospodarowania ogródka na terenie Miejskiego 
Przedszkola Nr 21 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 15, 

 

− Wykonano rekultywację części terenu położonego przed budynkiem Politechniki Warszawskiej 
zlokalizowanym przy ulicy Jachowicza 2/4 – dokonano zakupu kory, torfu, trawy oraz materiału 
roślinnego, 

 

− Wykonano rekultywację starych trawników, zagospodarowano zbocza przy parkingu, 
uzupełniono nasadzenia oraz prowadzono prace pielęgnacyjne na terenie przylegającym do Domu 
Studenta „Wcześniak” przy ul. Dobrzyńskiej 5, 

 

− Zakupiono sadzonki drzew i krzewów do wykonania nasadzeń na terenie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego, 

 

− Wykonano trawnik wraz z wymianą podłoża na terenie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych 
Serc”, 

 

− Stworzono barierę zieloną oddzielającą ogród przy Miejskim Przedszkolu Nr 19 od 
nowopowstałej ulicy Asnyka, 

 

− Zagospodarowano działkę przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. 
Kochanowskiego 7A– posadzono żywopłot z tui, utworzono ogródek skalny, dokonano nasadzeń 
krzewów ozdobnych, 

 

− Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu na terenie miasta oraz dokonano nasadzeń drzew, 
krzewów i bylin na terenie Parku Północnego. 
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2. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska 
 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych  
444.384,28 20.112,32

  

− Zakupiono mapy do sporządzenia planu aglomeracji, 
 

− Opracowano koreferat do opinii dotyczącej Ekspertyzy w sprawie uciążliwości odorowej 
oczyszczalni ścieków PZD SADROB S.A., 

 

− Uczestniczono w konkursie na „Najlepiej oświetloną gminę 2005”, 
 

− Zakupiono aktualizację programu komputerowego REJESTR do wersji 4.0 – wersja sieciowa, 
 

− Zakupiono aktualizację „Prawo ochrony środowiska”, 
 

− Wykonano opracowanie „Badanie ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie miasta Płocka”, 

 

− Wykonano pomiaru hałasu wokół terenu posesji przy ul. Wyszogrodzkiej 51 oraz w okolicy 
klubu muzycznego „Forma”, 

 

− Wykonano mapę oraz wypis z rejestru gruntów dotyczące utworzenia zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego pn. „Jar Pisencja”. 

  

Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych 
warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie 
środowiska 
 

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych      

100.000,00

50.000,00
50.000,00

78.285,89 
 
 

50.000,00 
28.285,89 

3. 

− Dokonano wypompowania wód roztopowych z ulic: Tartacznej, Złotej, Warmińskiej, 
Gromadzkiej, Lokalnej, Gmury, Liściastej, 

 

− Zapewniono tymczasowe schronienie rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru, 
 

− Dokonano badania wody pobranej ze studni zlokalizowanych przy ul. Granicznej, 
 

− Dokonano dowozu wody pitnej dla mieszkańców ulic: Granicznej, Jordanowskiej, Wesółki, 
Tokary i Grabówka, 

 

− Zakupiono sprzęt ratownictwa chemiczno – ekologicznego do zwalczania nadzwyczajnych 
zagrożeń środowiska dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. 

 

  

4. Prace termomodernizacyjne 
 

§ 4270 – Zakup usług remontowych 
284.000,00 163.134,62
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− Wykonano termomodernizację oraz kolorystkę budynku Szkoły Podstawowej Nr 20  
164.000,00 163.134,62

 − Wykonanie termomodernizacji łącznika w III Liceum Ogólnoksztłcącym im. Marii Dąbrowskiej.
 

120.000,00 -

5. Wykonano kanalizację deszczową na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 
 

§ 4270 - Zakup usług remontowych 
78.000,00 78.000,00

6. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 
 

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 
300,00 223,50

 
Wydatki inwestycyjne 5.281.339,38

 
2.601.947,90 

 
Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza  
 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 
 

300.000,00
 

271.982,23 

 
 
 

 
 

1. 
 
 
 − Wykonano węzeł i przyłącze cieplne w budynku przy ul. Kościuszki 3, 70.000,00 48.771,92 

 
 

− Wykonano węzeł i przyłącze cieplne w budynku przy ul. Bielskiej 12, 80.000,00 73.347,63

 − Wykonano montaż węzłów i przyłączy cieplnych w budynku przy ul. Kościuszki 5, 110.000,00 110.000,00

 − Wykonano remont węzłów cieplnych w budynku Miejskiego Przedszkola 10 przy ul. M.C. 
Skłodowskiej 2A, 

40.000,00 39.862,68

 
Zadania z zakresu ochrony wód 
 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 
 

4.452.223,86
 

1.979.880,68 
 

2. 

− Budowa oczyszczalni wód opadowych “Grabówka” – wykonano: drenaż melioracji wodnej, 
kanały technologiczne z rur łączące poszczególne urządzenia, osadniki wirowe, separatory 
lamelowe, komory połączeniowe, komorę rozdziału oraz komorę przelewową, 

1.100.000,00 1.098.629,38 

 − Regulacja rzeki Rosicy, 
 

91.200,20 -
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 − Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach: Borowiczki i Imielnica, 1.600.000,00 -

 − Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: 
Góry i Ciechomice, 

744.500,00 -

 − Rozbudowa systemu oczyszczania wód deszczowych za pomocą wkładów Eco Drain w rejonie 
zlewni „Dobrzyńska” – zakupiono 38 sztuk urządzeń Eco Drain , wyposażono całą zlewnię w 
kompletny układ oczyszczania ścieków deszczowych, 

55.386,05 55.386,05

 − Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie ul. Parowa i Klasztoru Mariawitów w 
Płocku, 

20.000,00 -

 − Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej od Jaru Abisynia do Domu Technika - wykonano 
zabiegi pielęgnacyjne w obrębie istniejącej zieleni, zlikwidowano 2 nisze erozyjne, wybudowano 
alejki, ścieki odwadniające, schody parkowe. 

 

841.137,61 825.865,25

 
3. 

 
Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą  
 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 
200.000,00 77.318,08

4. Budowa w ramach programu „Sięgnij po słońce” instalacji solarnej na budynku 
Hospicjum Płockiego, przeznaczonej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej 
 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 

55.315,72 -

5. Modernizacja przyłącza instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
 

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 

73.799,80 72.766,91

6. Zakup samochodu gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
 

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 

200.000,00 200.000,00

 
V. 

 
ZMNIEJSZENIE FUNDUSZU 
 

- 33.890,81

 
VI. 

 

 
STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU  
 

472.613,95 3.262.250,21
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