
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 
 

Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 tj., Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 
poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, M.P. z 2009 r. Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej gminnym funduszem na rok 2009, 
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej powiatowym funduszem na rok 2009, 
stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 

 Na podstawie art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
Prezydent Miasta ma obowiązek przedstawić do zatwierdzenia Radzie Miasta zestawienie 
przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu na dany rok. 
 

 
PRZYCHODY – Gminnego Funduszu stanowią następujące wpływy: 
 

1. z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym  50% za składowanie i 
magazynowanie odpadów, 

 

2. z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, 
 

3. z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu, 
 

4. z tytułu odsetek bankowych. 
 
 

WYDATKI – Gminnego Funduszu zostały ustalone zgodnie z przeznaczeniem określonym w 
art. 406 ust. 1 pkt  1, 3, 4, 5, i 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
na: 
 

1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównowaŜonego rozwoju 

 

- prowadzenie bezpośredniej edukacji przyrodniczo-leśnej przez WGKiOŚ, 
- zakup usług pozostałych związanych z edukacją ekologiczną. 
 

2. Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 
środowiska, a takŜe systemów pomiarowych zuŜycia wody i ciepła 

 

- ekspertyzy stanu zdrowotnego drzew, opinie dendrologiczne pomocne są przy 
wydawaniu decyzji administracyjnych na usunięcie drzew wnioskowanych przez 
właścicieli posesji bądź zarządców nieruchomości, opinie określają stan zdrowotny 
drzew, zagroŜenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, uszkadzanie fundamentów budynków 
oraz inne kolizje, pozwalają na zajęcie właściwego stanowiska i wskazanie stosownych 
zabiegów pielęgnacyjnych, 

 
- uŜytki ekologiczne – oznaczenie uŜytków i zespołów, wykonanie dokumentacji zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego, 
 

- badania poziomu hałasu pochodzącego z urządzeń i instalacji emitowanych do 
środowiska. 

 
 

3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, słuŜących ochronie 
środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej 

 

- konserwację urządzeń melioracyjnych w lasach, prace polegające na odmuleniu rowów 
naprawie opasek z kiszek faszynowych, oczyszczaniu przepustów, naprawie 



przyczółków oraz utrzymaniu sprawności urządzeń melioracyjnych zapobiegające 
powstawaniu zagroŜeń awaryjnych, 

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie 
terenów zieleni, zadrzewień,  zakrzewień oraz parków 

 

- konserwację i urządzanie terenów zieleni będących w zarządzie miejskich jednostek 
organizacyjnych m.in. nowe nasadzenia, pielęgnacja drzew rosnących na terenie szkół 
przedszkoli zagraŜających bezpieczeństwu i inne, 

 

- dofinansowanie bieŜącej konserwacji i utrzymania terenów zieleni, 
 

- zwalczanie szkodnika szrotówka kasztanowcowiaczka, 
 

- zadania dodatkowe związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, 
 

- dofinansowanie zagospodarowania lasów, 
 

- edukacja przyrodniczo leśna,  
 

- zagospodarowanie turystyczne lasów miejskich,  
 

- rewitalizacja drzew w ciągach ulicznych, 
 

- zwalczanie choroby cisów na terenie miasta i cmentarzach, 
 

- zwalczanie antraknozy w mieście, 
 

- konserwacja pomników przyrody na terenie miasta Szczecina. 
 
 

5. Inne zadania ustalone przez radę gminy, słuŜące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, wynikające z zasady zrównowaŜonego rozwoju, w tym na programy 
ochrony środowiska 

 

- sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych – kontynuacja programu sterylizacji i 
kastracji oraz leczenie bezdomnych kotów, 

 

- odkomarzanie miasta, przeprowadzenie odkomarzania terenów miasta polegające na 
zamgławianiu. Odkomarzanie przeprowadzone zostanie na terenach publicznych takich 
jak: parki cmentarze, kąpieliska, 

 

- znakowanie psów - znakowanie mikroczipem i  rejestracja komputerowa psów z terenu 
miasta Szczecina. Zadanie to umoŜliwia identyfikacje zwierzęcia oraz jego właściciela i 
tym samym pozwala na egzekwowanie obowiązków nałoŜonych na właścicieli psów, 

 

- ochrona przyrody i łowiectwo - prowadzenie całodobowego pogotowia 
interwencyjnego ds. zwierząt łownych, prowadzenie spraw związanych z ochroną 
przyrody ochroną lasów i łowiectwem na terenie Lasów Miejskich Szczecina, 

 

- likwidacja gniazd owadów latających (osy, szerszenie) - zapobieganie zagroŜeniom 
zdrowia ludzi i zwierząt ze strony tych owadów, realizacja Komenda Miejska 
Państwowej StaŜy PoŜarnej w Szczecinie, 

 

- pogotowie interwencyjne - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - interwencje 
polegające na zbieraniu zwierząt bezpańskich i błąkających się bez opieki na terenie 
Miasta, jak równieŜ zabieraniu zwierząt, które zostały ranne w wypadkach ulicznych 
oraz udzieleniu pomocy rannym lub chorym zwierzętom domowym. 



 
 
PRZYCHODY –  Powiatowego Funduszu stanowią następujące wpływy: 
 
 

1. z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 
 

2. z  tytułu odsetek bankowych,  
 
 

WYDATKI – Powiatowego Funduszu zostały ustalone zgodnie z przeznaczeniem określonym 
art. 407 pkt. 1,  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.,  na: 
 
 
 

Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni 
ziemi 

 
 

- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,  
 
- likwidacja dzikich wysypisk, oczyszczanie terenów geodezyjnych, 

 
- zadania interwencyjne słuŜące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, 

 
- wydatki związane z usuwaniem azbestu i inne zadania słuŜące ochronie środowiska. 
 

 
 
 


