
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ, KTÓRE MOG Ą BYĆ DOFINANSOWYWANE ZE 

ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU  
 

Środki budżetu Powiatu Nowodworskiego mogą być przeznaczane na finansowanie zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 
Przedmiotowe środki mogą służyć finansowaniu zadań takich jak:  
 
1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 
2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;  

3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;  
4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi; 
5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów 

kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych 
zużycia wody i ciepła; 

6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do 
informacji o środowisku;  

7) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na  
których występują te ruchy; 

8) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza; 
9) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania 

bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;  
10) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych; 
11) wspomaganie ekologicznych form transportu; 
12) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, 

powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami 
ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

13) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymania i urządzanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień oraz parków;  

14) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 
przekroczenia standardów jakości środowiska; 

15) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego 
rozwoju;  

16) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi; 

17) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie 
podlegających zwrotowi; 

18) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych 
z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej; 

19) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.); 

20) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wymagające zasady 
zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.  

 
Organem dysponującym środkami budżetu powiatu przeznaczonymi na ochronę 
środowiska i gospodarkę wodną jest Zarząd Powiatu. 


