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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ................................ 

Zarządu NFOŚiGW z dnia ..................................... 

 
PROGRAM PRIORYTETOWY 

 

Tytuł programu: 
 

Geologia i geozagrożenia 
 

ZAKRES OGÓLNY 
 

1. Cel programu 
1. Zadania państwowej służby geologicznej określone w art. 162 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) 

i państwowej służby hydrogeologicznej określone w art. 105 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.), oraz w art. 162 ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2. Badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska. 

3. Dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód 

podziemnych. 

4. Rozpoznawanie możliwości wykorzystania wód uznanych za kopaliny (zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011 r. Nr 163, 

poz. 981z późn. zm.). 

5. Wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich osuwisk stanowiących 

zagrożenie dla środowiska wraz z projektami budowlanymi zabezpieczenia lub 

stabilizacji osuwisk. 

6. Wykonywanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających dotyczących osuwisk 

stanowiących zagrożenie dla środowiska, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; prace nie 

obejmują remontów i modernizacji dróg, budynków, urządzeń i obiektów zagrożonych 

lub uszkodzonych przez osuwiska. 

 

2. Wskaźniki osiągnięcia celu 
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. liczba wykonanych egzemplarzy 

opracowań (mapy, dokumentacje, projekty, metodyki, poradniki itp.) (szt.), wynikające z 

umów zawartych w latach 2014-2017 wynoszą 401 szt. Natomiast wartości wskaźnika 

wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego w ww. okresie 

wynoszą 1638 szt. 

 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. powierzchnia ustabilizowana lub 

zabezpieczona wynikające z umów zawartych w latach 2014-2015 wynoszą 4 ha. Natomiast 

wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu rzeczowego 

w ww. okresie wynoszą 6 ha. 

 

Tabelę wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku 1 do programu. 

 

3. Budżet 
Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 380 898,9 tys. zł. 

 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą 613 797,8 tys. zł. 

 

Tabelę budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku 2 do programu. 
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ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 
 

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin 
i wód podziemnych 

 

4. Okres wdrażania 
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2020. 

2. Alokacja środków w latach 2014-2017. 

3. Wydatkowanie środków: do 31.12.2020 r. 

 

5. Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany 

rok. 

 

6. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz.1232 

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, 

poz. 981 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.). 

 

Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na mocy art. 401c ust. 2 pkt 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska, zgodnie, z którym środki te w wysokości nie mniejszej niż 
połowa kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, po 

pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się m.in. na finansowanie 

potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki 

zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. 
 

Przeznaczenie tych środków na określony cel, zgodnie z art. 411 ust. 2 ww. ustawy, wymaga 

zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw środowiska. 

 

61. Przekazywanie środków na dofinansowanie zadań państwowych jednostek 
budżetowych. 

1. Państwowe jednostki budżetowe: 

1) Ministerstwo Środowiska, 

2) Ministerstwo Gospodarki, 

3) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

4) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

mogą ubiegać się o przekazanie środków na realizowane przez siebie zadania zgodnie z ust. 

7.5 niniejszej części programu. 

2. Sposób przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym określa 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się 
odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kryteria wyboru przedsięwzięć 
finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, w tym ust. 7 i 8 niniejszej części programu. 

 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 
 

7.1  Formy dofinansowania 
Dotacja. 
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7.2 Intensywność dofinansowania 
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

 

7.3 Warunki dofinansowania 
Dofinansowanie w formie dotacji: 

1) w ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy 

o dofinansowanie; 

2) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 

7.4 Beneficjenci 
Dla celu 1: 

1) Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; 

Dla celu 2, 3 i 4: 

2) jednostki samorządu terytorialnego; 

3) związki jednostek samorządu terytorialnego. 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia spełniające przesłanki określone w celach programu, określonych w ust. od 

1.1 do 1.4. 

 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki   

1.3 Cel przedsięwzięcia zgodny z celem programu   

1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.5 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z Zasadami udzielania dofinansowania 

ze środków NFOŚiGW i szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania 

określonymi w programie priorytetowym 

  

1.6 Efekt ekologiczny jest zdefiniowany zgodnie z celem programu priorytetowego   

2. Kryteria merytoryczne: Tak Nie 

2.1 Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia   

2.2 Analiza kosztów – pod kątem kwalifikowalności i zasadności   

2.3 Sposób realizacji – podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania   

2.4 
Gotowość prawna Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia –zaawansowanie 

procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (jeśli są wymagane)  

  

2.5 
Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość 
finansowa projektu 

  

2.6 Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   

2.7 
Pozytywna opinia dotycząca przedsięwzięcia wydana przez  ministra właściwego do 

spraw środowiska  

  

 

 



4 

9. Koszty kwalifikowane 
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r., w którym to 

poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. 

2. Koszty kwalifikowane: 

1) koszty dostaw i zakupów wyposażenia lub usprzętowienia, służących dalszemu 

monitorowaniu procesów geologicznych, 

2) koszty przygotowania terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacji, 

3) roboty budowlano-montażowe (budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów 

technologicznych), 

4) roboty demontażowe i rozbiórkowe, 

5) montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu, 

6) roboty i prace wynikające z przepisów: ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.) i ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.), 

7) transport urobku, 

8) badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym: prace terenowe, geofizyczne, 

laboratoryjne i pompowania, 

9) zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez 

NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, 

10) wykonywanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych, map, 

atlasów, opracowań, 
11) opracowanie oraz druk poradników i monografii, 

12) koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty dozoru oraz nadzoru 

geologicznego, z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

13) organizacja seminariów i szkoleń wyłącznie na potrzeby realizowanych przedsięwzięć, 
z wyłączeniem beneficjentów określonych w ust. 7.4 pkt 2 i 3, 

14) zadania państwowej służby geologicznej, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i 

górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) i państwowej służby 

hydrogeologicznej, o których mowa w art. 105 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145 z późn. zm.) uwzględniające: 

a) nakłady netto ponoszone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy (pełniący rolę państwowej służby geologicznej i państwowej 

służby hydrogeologicznej), z zastrzeżeniem, że w zakresie kosztów pośrednich 

(narzutu od wynagrodzeń), zastosowany będzie zryczałtowany poziom kosztów 

pośrednich w wysokości do 30% od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych. W koszty 

pośrednie nie mogą być wliczone koszty wynikłe z zaniedbań w działaniu Państwowego 

Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (kary, mandaty, grzywny 

itp.), koszty ogólnego zarządu niezwiązane z realizacją tego przedsięwzięcia i amortyzacja 

środków trwałych zakupionych ze środków wypłaconych przez Dotującego oraz z innych 

źródeł publicznych i unijnych, 

b) nakłady brutto, ponoszone przez podwykonawców, 

c) koszty zakupów brutto, 

15) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
16) usługi obce, doradztwo techniczne, 

17) podróże służbowe, 

18) inne, które można odnieść bezpośrednio do przedsięwzięcia. 
 

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące 

dopuszczalności pomocy publicznej. 

 

10. Procedura wyboru przedsięwzięć 
Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW.  
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Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska 
 

4. Okres wdrażania  
1) Okres wdrażania w latach 2014– 2020. 

2) Alokacja środków w latach 2014-2017. 

3) Wydatkowanie środków: do 31.12.2020 r. 

 

5. Terminy i sposób składania wniosków 
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany 

rok. 

 

6. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz.1232 z 

późn. zm.). 
2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, 

poz. 981 z późn. zm.). 

3) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r, poz. 1409 z późn. zm.). 

 

Wydatkowanie środków finansowych odbywa się na mocy art. 401c ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo ochrony środowiska, zgodnie, z którym środki te w wysokości nie mniejszej niż 
połowa kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2 ww. ustawy, po 

pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się m.in. na finansowanie 

przeciwdziałania osuwiskom ziemi i likwidowania ich skutków dla środowiska. 

 

7. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania 
 

7.1 Formy dofinansowania 
Dotacja 

 

7.2 Intensywność dofinansowania 
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej 

niż 10 000 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. 

 

7.3 Warunki dofinansowania 
Dofinansowanie w formie dotacji: 

1) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało 

zakończone przed dniem jego złożenia, 

2) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało 

dofinansowane w ramach dofinansowania zadań Projektu „Osłona 

Przeciwosuwiskowa”, realizowanego przez MSWiA, 

3) przedsięwzięcie posiada rekomendację (opinię merytoryczną) Wojewódzkiego Zespołu 

Nadzorującego realizację projektu pn. „Osłona Przeciwosuwiskowa (finansowanie 

likwidacji skutków osuwisk i zapobieganie ich występowaniu)”, sporządzoną 
w zakresie: 

− zasadności realizacji przedsięwzięcia, 

− zasadności wielkości wnioskowanego dofinansowania, 

− zasadności założonego zakresu rzeczowego, 

− opiniowania opracowanych dla przedsięwzięć dokumentacji geologiczno-

inżynierskich i projektowo-budowlanych, 

− opiniowania dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji, m.in. kart 

osuwisk, pod kątem zasadności wykonania dokumentacji 
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i na zasadach określonych w stosownych Zarządzeniach, dotyczących osłony 

przeciwosuwiskowej, odpowiednich Wojewodów, 

4) w ciągu ostatnich trzech lat NFOŚiGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy 

o dofinansowanie, 

5) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane 

zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

 

7.4. Beneficjenci 
1) jednostki samorządu terytorialnego; 

2) spółki akcyjne lub spółki z o.o., w których co najmniej 51% akcji lub udziałów 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego; 

3) podmioty (w tym stowarzyszenia) zarządzające obiektami zabytkowymi, które są 
własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 

4) kościoły i organizacje kościelne (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania). 

 

7.5. Rodzaje przedsięwzięć 
Przedsięwzięcia zmierzające do przeciwdziałania osuwiskom ziemi i likwidowania ich 

skutków dla środowiska, określone w celach programu, w ust. od 1.5 do 1.6. 

 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 
Kryteria dostępu 

1. Kryteria formalne: Tak Nie 

1.1 Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu   

1.2 Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, posiada wymagane załączniki   

1.3 Cel przedsięwzięcia zgodny z celem programu   

1.4 Wnioskodawca mieści się w kategorii „Beneficjenci”   

1.5 

Wnioskowane dofinansowanie jest zgodne z Zasadami udzielania dofinansowania 

ze środków NFOŚiGW i szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania 

określonymi w programie priorytetowym 

  

1.6 Efekt ekologiczny jest zdefiniowany zgodnie z celem programu priorytetowego   

2. Kryteria merytoryczne: Tak Nie 

2.1 Efekt ekologiczny – wiarygodność założeń i danych, efekt możliwy do osiągnięcia   

2.2 Analiza kosztów – pod kątem kwalifikowalności i zasadności   

2.3 Sposób realizacji – podane uzasadnienie dla przyjętego rozwiązania   

2.4 
Gotowość prawna Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia –zaawansowanie 

procedury pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (jeśli są wymagane)  

  

2.5 
Struktura finansowa – wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość 
finansowa projektu 

  

2.6 Dopuszczalność wnioskowanej pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   

2.7 

Zgoda Ministra Środowiska na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych 

na zobowiązaniu wieloletnim na potrzeby geologii 
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9. Koszty kwalifikowane 
1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r., w którym to 

poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. 

2. Koszty kwalifikowane: 

1) przygotowanie zaplecza i terenu, na którym będą prowadzone roboty związane z 

przeciwdziałaniem powstawaniu osuwisk, stabilizacją powstałych osuwisk (teren 

budowy) oraz po zakończeniu robót jego likwidacja; 

2) roboty budowlano-montażowo-instalacyjne, w tym montaż urządzeń, instalacji, 

wyposażenia i sprzętu (wraz z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania tych 

robót); 

3) prace stabilizacyjne na osuwisku, w tym palowanie, utwardzanie i iniekcja gruntu 

4) wykonywanie otworów wraz z pracami technologicznymi; 

5) wykonywanie prac strzałowych; 

6) wykonywanie robót ziemnych; 

7) wykonywanie robót budowlanych; 

8) roboty odwodnieniowe; 

9) transport urobku; 

10) roboty demontażowe i rozbiórkowe oraz rekultywacja terenu; 

11) badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym: prace terenowe, geofizyczne, 

laboratoryjne. 

12) koszty wykonania projektów prac, badań geologiczno – inżynierskich; 

13) koszty wykonania projektów budowlanych; 

14) koszty wykonania dokumentacji geologicznych-inżynierskich; 

15) koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlanych; 

16) koszty niezbędnych opinii geologicznych; 

17) koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym koszty dozoru oraz nadzoru 

geologicznego, budowlanego, z wyłączeniem kosztów nadzoru inwestorskiego 

i autorskiego; 

18) zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) wykazany w fakturach rozliczanych przez 

NFOŚiGW, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT; 

 

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące 

dopuszczalności pomocy publicznej. 

10. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1) Szczegółową procedurę wyboru przedsięwzięć i udzielenia dofinansowania określają 
wewnętrzne regulacje NFOŚiGW. 

2) W ramach programu istnieje możliwość dwuetapowości składania wniosków: 

− jeśli przedsięwzięcie nie posiada dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

dokumentacji projektowo-budowlanych wniosek jest składany w ramach celu 5, 

z zastrzeżeniem ust. 7.3. pkt 3. 

− po zatwierdzeniu dokumentacji przez odpowiedni organ i otrzymaniu stosownej 

decyzji zatwierdzającej może zostać złożony drugi wniosek, w ramach celu 6, 

z zastrzeżeniem ust. 7.3. pkt 3. 
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Załącznik nr 2 
3. Budżet

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 380898,9 tys. zł

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 613797,8 tys. zł

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 
wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 
wypłat 
ogółem

Lata 
poprzednie

2014 2015 2016 2017

Limit 
wypłat 
ogółem

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
3 449,2 3 449,2 1 631,8 765,0 2 396,8 838,4 838,4

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
102 230,9 5 000,0 107 230,9 16 084,7 1 000,0 17 084,7

Razem: 105 680,1 5 000,0 110 680,1 17 716,5 1 765,0 19 481,5 838,4 838,4

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
350,6 400,0 750,6 993,0 15 000,0 1 000,0 16 993,0 3 700,5 10 000,0 13 700,5

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
63 398,0 56 670,8 1 100,0 121 168,8 8 744,3 18 508,0 1 300,0 28 552,3

Razem: 63 398,0 57 021,4 1 500,0 121 919,4 9 737,3 33 508,0 2 300,0 45 545,3 3 700,5 10 000,0 13 700,5

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
400,0 500,0 900,0 1 500,0 5 000,0 6 500,0 907,8 10 000,0 1 000,0 11 907,8

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
23 199,9 34 167,4 5 100,0 20 800,0 83 267,3 183,3 1 100,0 900,0 5 500,0 7 683,3

Razem: 23 199,9 34 167,4 5 500,0 21 300,0 84 167,3 183,3 1 100,0 2 400,0 10 500,0 14 183,3 907,8 10 000,0 1 000,0 11 907,8

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
500,0 500,0 1 000,0 500,0 4 000,0 5 000,0 9 500,0 1 000,0 1 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
7 537,1 7 537,1 15 000,0 16 200,0 41 800,0 88 074,2 1 200,0 4 300,0 5 000,0 10 500,0

Razem: 7 537,1 7 537,1 15 000,0 16 700,0 42 300,0 89 074,2 1 700,0 8 300,0 10 000,0 20 000,0 1 000,0 1 000,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
500,0 500,0 1 000,0 5 000,0 6 000,0

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
10 000,0 10 000,0 40 000,0 60 000,0 2 100,0 2 700,0 10 000,0 14 800,0

Razem: 10 000,0 10 000,0 40 500,0 60 500,0 2 100,0 3 700,0 15 000,0 20 800,0

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych
3 449,2 350,6 800,0 1 000,0 1 000,0 6 599,8 2 624,8 15 765,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 41 389,8 5 446,7 20 000,0 1 000,0 1 000,0 27 446,7

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych
196 365,9 103 375,3 31 200,0 47 000,0 81 800,0 459 741,2 25 012,3 20 608,0 5 500,0 12 500,0 15 000,0 78 620,3

Razem: 199 815,1 103 725,9 32 000,0 48 000,0 82 800,0 466 341,0 27 637,1 36 373,0 8 500,0 22 500,0 25 000,0 120 010,1 5 446,7 20 000,0 1 000,0 1 000,0 27 446,7

1 000,0 1 000,048 000,0 82 800,0 266 525,9 25 000,0 20 000,08 500,0

Budżet programu priorytetowego:

Rok

(kwota zobowiązań wynikająca z zawieranych w danym 

roku umów)

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
  

  
  

zo
b

o
w

ią
za
ń

w roku 2014 dla:

22 500,036 373,0

w roku 2016 dla:

w roku 2015 dla:

RAZEM dla:

w latach 

kolejnych dla:

w roku 2017 dla:

                                                      Środki dofinansowania:

Zobowiązania i wypłaty:

I
I Planowane zobowiązania

103 725,9

środki przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane 

przez jednostki budżetowe

32 000,0

środki na realizację zadań bieżących

92 373,0 22 000,0

Bezzwrotne środki dofinansowania

(tys. zł)

środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 


