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ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
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TABL. 11. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA 
 I GOSPODARCE WODNEJa (ceny bieżące)
 OUTLAYS ON FIXED ASSETS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 AND WATER MANAGEMENTa (current prices)

WYSZCZEGÓLNIENIE
2010 2015 2018 2019

SPECIFICATION
w tys. zł    in thousand PLN

Ochrona środowiska 584296,4 466200,6 286234,7 387731,0 Environmental protection
w tym: of which:

Ochrona powietrza atmosferycznego 
i klimatu 93090,1 137105,5 26087,3 106247,5 Protection of air and climate

w tym nakłady na nowe techniki  
i technologie spalania paliw oraz 
modernizację kotłowni i ciepłowni 31980,5 265,0 19182,1 2115,4

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 461776,7 250280,0 172463,8 220087,6
Wastewater management and protection 

of waters
w tym nakłady na: of which outlays on:

oczyszczanie ścieków komunalnych 251018,9 51114,8 27777,2 78022,8 municipal wastewater treatment
sieć kanalizacyjną odprowadzającą 

ścieki i wody opadowe 202104,3 180744,8 130896,3 125430,7
sewage network for the transport of 

wastewater and precipitation water
Gospodarka odpadami, ochrona  

i przywrócenie wartości użytkowej 
gleb, ochrona wód podziemnych  
i powierzchniowych 15883,3 22938,0 8924,7 11292,4

Waste management, protection and  
recovery of soils, protection of  
groundwater and surface water

w tym nakłady na: of which outlays on:
zbieranie odpadówb i ich transport 1604,0 2229,1 8055,7 2554,4 waste collectionb and transportation

w tym selektywne zbieranie 
odpadów 164,0 676,7 3848,7 1576,3 of which selective waste collection

usuwanie i unieszkodliwianie  
odpadówb 3142,0 11028,9 798,0 8180,0 removal and treatment of wasteb

rekultywację hałd, stawów osadowych 
i składowisk odpadów oraz innych  
terenów zdewastowanych  
i zdegradowanych 9172,0 240,0 – –

reclamation of waste dumps, sludge 
tanks and landfills as well as of 
other devastated and degraded 
areas

Ochrona różnorodności biologicznej 
i krajobrazu – – 5036,1 14202,9 Protection of biodiversity and landscape

Zmniejszanie hałasu i wibracji 2898,8 315,5 19,2 86,0 Noise and vibration reduction
Gospodarka wodna 122191,9 58166,9 74422,2 69250.5 Water management

nakłady na: outlays on:
Ujęcia i doprowadzenia wody 53084,1 37604,9 31843,3 35063.2 Water intakes and systems
Budowę i modernizację stacji  

uzdatniania wody 1368,7 2024,0 186,9 2719.3
Construction and modernisation of water 

treatment plants
Zbiorniki i stopnie wodne 4515,6 335,1 5312,0 8437.0 Water reservoirs and falls

Regulację i zabudowę rzek i potoków 66,3 6298,7 – 173,0
Regulation and management of rivers 

and streams
Obwałowania przeciwpowodziowe 

i stacje pomp 63157,2 11904,2 37080,0 22858,0 Flood embankments and pump stations

a Według lokalizacji inwestycji; nakłady te uwzględniono również w nakładach inwestycyjnych we właściwych sekcjach gospodarki narodowej. 
b Przemysłowych i komunalnych.
a By investments locations; these outlays are included in the appropriate sections of the national economy. b Industrial and municipal.


