
TABL. 21 (27). NAKŁADY a  NA  ŚRODKI  TRWAŁE  SŁUśĄCE  OCHRONIE  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARCE  WODNEJ  (ceny bieŜące) 
OUTLAYS

 a
  ON  FIXED  ASSETS  IN  ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AND  WATER  MANAGEMENT  (current prices) 

2000 2005 2007 2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł    in thous. zl 
SPECIFICATION 

Ochrona środowiska .....................  332688,5 232914,8 349300,3 481352,6 Environmental protection 
w tym:     of which: 

Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu .......................................  110679,9 34232,6 78549,7 96016,5 Protection of air and climate 

w tym wydatki na nowe techniki 
i  technologie  spalania  paliw 
oraz  modernizację  kotłowni 
i ciepłowni ...............................  36454,2 27326,3 26046,5 22478,1 

of which expenditures on modern 
fuel  combustion  technologies 
as well as the modernization of 
boiler and thermal energy plants 

a Według lokalizacji inwestycji; nakłady te uwzględniono równieŜ w nakładach inwestycyjnych we właściwych sekcjach gospodarki 
narodowej.    

a By investments localization; these outlays are included in the appropriate sections of the national economy.    

 
 
TABL. 21 (27). NAKŁADY a  NA  ŚRODKI  TRWAŁE  SŁUśĄCE  OCHRONIE  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARCE  WODNEJ  (dok.) 

OUTLAYS
 a
  ON  FIXED  ASSETS  IN  ENVIRONMENTAL  PROTECTION  AND  WATER  MANAGEMENT  (cont.) 

2000 2005 2007 2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł    in thous. zl 
SPECIFICATION 

Ochrona środowiska (dok.):     Environmental protection (cont.): 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 198039,0 162428,0 231385,5 343236,1 

Waste water management and 

protection of waters 

w tym wydatki na:     of which expenditures on: 

oczyszczanie ścieków komunalnych  47694,9 30449,5 61347,6 117573,1 municipal waste water treatment 

sieć kanalizacyjną odprowadzającą 

ścieki i wody opadowe ............  132553,5 115777,0 154939,4 201672,7 

sewerage system for the transport of 

waste water and waste water 

basins 

Gospodarka odpadami, ochrona gleb 

i wód podziemnych ......................  14676,0 27708,1 37231,6 14632,2 

Waste management, protection of 

soils and underground waters 

w tym wydatki na:     of which expenditures on: 

zbieranie odpadów b
 i ich transport  1959,7 3779,5 4952,4 4483,7 waste collection

 b  and transport
 
 

w tym selektywne zbieranie   

odpadów .............................  270,0 654,1 1981,4 965,6 of which selective waste collection 

usuwanie i unieszkodliwianie od-

padów b ...................................  10721,0 18478,7 20180,3 5899,2 removal and treatment of waste
 b
 

Ochrona róŜnorodności biologicznej 

i krajobrazu .................................  - 2946,1 - 4,9 

Protection of nature, biodiversity and 

landscape 

Zmniejszanie hałasu i wibracji .........  665,1 1794,0 1739,0 25520,0 Noise and vibration reduction 

Gospodarka wodna .......................  56288,0 50639,2 118069,7 87611,3 Water management 

wydatki na:     expenditures on: 

Ujęcia i doprowadzenia wody ..........  32792,2 28107,8 54956,2 44997,3 Water intakes and systems 

Stacje uzdatniania wody ..................  7768,2 6678,0 18508,3 19124,5 Water treatment plants 

Zbiorniki wodne ...............................  1894,0 4074,4 6200,3 2678,2 Reservoirs and falls 

Regulację i zabudowę rzek i potoków 7422,0 362,9 8423,0 4290,3 

Regulation and management of rivers 

and streams 

Obwałowania przeciwpowodziowe 

i stacje pomp ...............................  6411,6 11416,1 29981,9 16521,0 Flood embankments and pump stations 

a Według lokalizacji inwestycji; nakłady te uwzględniono równieŜ w nakładach inwestycyjnych we właściwych sekcjach gospodarki 
narodowej.   b Przemysłowych i komunalnych. 

a By investments localization; these outlays are included in the appropriate sections of the national economy.   b Industrial and municipal. 

 


