Obszar interwencji - ZARZĄDZANIE

Działania- Zapewnienie ciągłości dostaw mediów, oczyszczania ścieków oraz
rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków

Termin realizacji
Szacunkowe koszty realizacji zadania (w zł)

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Obszar ochrony środowiska
Kierunek interwencji:

Rok
rozpoczęcia

Zadanie
Obszar interwencji: ZARZĄDZANIE

Rok
zakończenia

2021

2022

2023

2024

Źródła finansowania

Uwagi

całkowity koszt zadania

Działania: Zapewnienie ciągłości dostaw mediów, oczyszczania ścieków oraz rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków.
Obszar ochrony środowiska: Ścieki i zaopatrzenie w wodę
Kierunek interwencji: Poprawa potencjału/stanu ekologicznego wód powierzchniowych oraz wspomaganie procesów samooczyszczania się wód
Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy z:
właściwym organem w odniesieniu do przedsięwzięć
wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
właściwym organem w sprawach ochrony gruntów rolnych i
leśnych oraz melioracji wodnych w odniesieniu do gruntów
wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu
przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
zadanie własne: Dzielnice
dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów
położonych w granicach parku i jego otuliny regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do obszarów
objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie
przyrody

w ramach obowiązków
słuzbowych

Kierunek interwencji: Kontrole jakości wód powierzchniowych
Doraźne kontrole jakości wód powierzchniowych

w ramach obowiązków
słuzbowych

zadanie ciągłe

zadanie własne: SM
Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków

Konserwacja i remonty zdrojów oligoceńskich

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Działania: Ochrona środowiska i utrzymanie błękitno zielonej infrastruktury
Obszar ochrony środowiska: Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna
Kierunek interwencji: Zwiększenie roli ochrony środowiska i BZIW w polityce miasta
Zwiększanie budżetu miasta przeznaczonego na cele ochrony
zadanie własne: UM
środowiska
projekty mpzp uwzdlędniające rolę środowiska przyrodniczego
zadanie własne: UM

zadanie ciągłe

brak danych

zadanie ciągłe

brak danych

Wydanie decyzji środowiskowych z uwzględnieniem realizacji
zadanie własne: BOŚ
polityki środowiskowej miasta
Działania: Współpraca z gminami ościennymi

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

Obszar ochrony środowiska: Wszystkie obszary interwencji
Kierunek interwencji: Działania na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zachowania ciągłości powiązań przyrodniczych w Warszawie i gminach ościennych
Komponent e-środowisko, Virtual WOF
(system pomiaru i informowania o jakości środowiska) uwzględniono również w odpowiednim obszarze

zadanie własne: BOPiPK

2017

2022

zadanie własne: UM

2021

2024

zadanie własne: BOPiPK

2017

2022

1 130 497

800 000

12 210 000,00

80 % środki UE
20 % budżet m.st.
Warszawy

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

12 210 000,00

80 % środki UE
20 % budżet m.st.
Warszawy

Działania: Współpraca z innymi instytucjami
Obszar ochrony środowiska: Wszystkie obszary interwencji
Kierunek interwencji: Działania na rzecz bardziej efektywnego zarządzania
Zawarcie porozumień pomiędzy Warszawą a różnymi
instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy danych
środowiskowych
Działania: Monitoring środowiska
Obszar ochrony środowiska: Powietrze atmosferyczne
Kierunek interwencji: Monitoring jakości powietrza
Komponent e-środowisko, Virtual WOF
(system pomiaru i informowania o jakości środowiska) uwzględniono również w odpowiednim obszarze
Obszar ochrony środowiska: Ochrona klimatu

1 130 497

800 000

zadanie własne

Kierunek interwencji: Monitoring wysp ciepła
Komponent e-środowisko, Virtual WOF
(system pomiaru i informowania o jakości środowiska) uwzględniono również w odpowiednim obszarze

zadanie własne: BOPiPK

2017

2022

1 130 497

2021

2024

576 000

800 000

12 210 000,00

80 % środki UE
20 % budżet m.st.
Warszawy

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

Kierunek interwencji: Monitoring zużycia energii
Stworzenie systemu monitoringu zużycia energii obejmującego
zadanie własne: BOPiPK, BI
wszystkie budynki miejskie
Obszar ochrony środowiska: Pola elektromagnetyczne i zanieczyszczenie światłem
Kierunek interwencji: Monitoring pól elektromagnetycznych
patrz zadania monitorowane
Obszar ochrony środowiska: Ścieki i zaopatrzenie w wodę
Kierunek interwencji: Monitoring jakości wód podziemnych i powierzchniowych
patrz zadania monitorowane
Obszar ochrony środowiska: Powierzchnia ziemi i ukształtowanie terenu
Kierunek interwencji: Monitoring procesów geologicznych
Monitoring powierzchniowego i wgłębnego ruchu mas
ziemnych na terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi
(w rejonie Skarpy Warszawskiej).

zadanie własne: BOŚ

Ochrona Skarpy Warszawskiej poprzez odpowiednie
zagospodarowanie i zarządzanie terenem (miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach
zabudowy i decyzje środowiskowe), uwzględniające zagrożenia
wynikające z możliwości powstania i rozwoju ruchów
masowych ziemi, w szczególności:
zadanie własne:
- ograniczanie zabudowy stref ochrony stoku Skarpy
BAiPP, BOŚ, Dzielnice
Warszawskiej poprzez dopuszczanie nowych inwestycji pod
warunkiem przeprowadzenia oceny stateczności skarpy,
popartej stosownymi obliczeniami,
- wprowadzanie na teren Skarpy Warszawskiej i jej obszaru
ochronnego odpowiednio dobranej szaty roślinnej

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

Obszar ochrony środowiska: Wszystkie obszary interwencji
Kierunek interwencji: Zbieranie danych i opracowywanie wytycznych umorzliwiających tworzenie narzędzi zarządzania
Opracowanie map cyfrowych przedstawiających różnorodną
informację o obiektach przyrodniczych miasta (np. Mapa
Koron drzew, Mapa lokalizacji pni drzew)

Pozyskanie danych teledetekcyjnych, w tym cykliczne
pozyskanie zdjęć lotniczych oraz fotoplanów, stanowiących
materiał do analiz stanu środowiska

zadanie własne: BGiK

2021

2024

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: BGiK

2021

2024

500 000

1 000 000

1 000 000

500 000

3 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Utrzymanie bazy danych o terenach zieleni

w ramach obowiązków
służbowych
zadanie własne: BOŚ

Zadanie ciągłe

zadanie własne: BOŚ

Zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

zadanie własne: BOŚ, BAiPP

Zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

zadanie własne: Praga-Płd

Zadanie ciągłe

Tworzenie przestrzennej bazy zarządców terenów zieleni

Opracowania i analizy z zakresu błętkitno-zielonej
infrastruktury

Tworzenie bazy danych o zieleni
Opracowania związane z gospodarowaniem terenami
zielonymi

zadanie własne: Wawer

Zadanie ciągłe

65 000

65 000

b.d

b.d

Budżet m.st.
Warszawy

Budżet m.st.
Warszawy

Budżet m.st.
Warszawy

w ramach obowiązków
służbowych

GMMW+inne środki

130 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Działania: Tworzenie narzędzi zarządzania ochroną środowiska
Obszar ochrony środowiska: Wszystkie obszary interwencji
Kierunek interwencji: Wprowadzenie regulacji prawnych usprawniających zarządzanie środowiskiem w mieście
Opracowanie Planu na rzecz zrównoważonej energii i klimatu

w ramach obowiązków
służbowych
zadanie własne: BOPiPK

Budżet m.st.
Warszawy

Opracowanie zestawu wskaźników do mierzenia skuteczności
realizacji celów

zadanie własne: UM

brak danych

w ramach
obowiązków
służbowych

Działania: Wykorzystanie uprawnień kontrolnych organów ochrony środowiska dla zapewnienia skuteczności działań w ochronie środowiska
Obszar ochrony środowiska: Powietrze atmosferyczne
Kierunek interwencji: Kontrole związane z emisją substancji do powietrza
Kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w
paleniskach domowych oraz odpadów biogennych, a także
paliw stałych zabronionych uchwałą nr 162/17 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Kontrole w związku z zanieczyszczeniem dróg przez pojazdy
opuszczające teren budowy oraz kontrole pod kątem
utrzymania czystości w rejonie budowy

zadanie własne: SM

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

zadanie własne: SM

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

Obszar ochrony środowiska: Odpady
Kierunek interwencji: Sprawdzenie przestrzegania wymogów określonych w ustawie utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwałach Rady m.st. Warszawy dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w ramach obowiązków
służbowych

Kontrole właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązków,
wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, Regulaminu utrzymania czystości i
zadanie własne: SM
porządku na terenie m.st. Warszawy oraz innych uchwał Rady
m.st. Warszawy dotyczących systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, pouczenia, mandaty

zadanie ciągłe

Działania: Zapewnienie ochrony mieszkańców i mieszkanek miasta przed skutkami poważnych awarii
Obszar ochrony środowiska: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska - poważne awarie
Kierunek interwencji: Rozpoznawanie zagrożeń oraz zapewnienie sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia awarii
Aktualizacja procedur w ramach Planu Zarządzania
Kryzysowego

w ramach obowiazków
słuzbowych

zadanie własne: BBIZK

Zadanie ciągłe

zadanie własne: BBIZK

Zadanie ciągłe

1 000 000

1 000 000,00

Miasto Stołeczne
Warszawa zgodnie z
art. 19b pkt 1 Ustawy
o Państwowej Straży
Pożarnej

zadanie własne: BBIZK

Zadanie ciągłe

2 500 000

2 500 000

Miasto Stołeczne
Warszawa zgodnie z
art. 19b pkt 1 Ustawy
o Państwowej Straży
Pożarnej

Zapewnienie gotowości bojowej 3 ochotniczych straży
pożarnych

Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
m.st. Warszawy na dofinansowanie wydatków bieżących

Kierunek interwencji: Kontrola zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz oraz zakładów (tzw. pozostali potencjalni sprawcy poważnych awarii przemysłowych - PPSA), które posiadają na swoim terenie substancje niebezpieczne w ilościach nie kwalifikujących ich do zakładów
o dużym lub zwiększonym ryzyku, ale ze względu na lokalizację mogą w wyniku wystąpienia awarii spowodować skutki o znacznych rozmiarach
Prowadzenie kontroli w zakresie przeciwdziałania poważnym
zadanie monitorowane: WIOŚ
Zadanie ciągłe
awariom oraz sprawowania nadzoru nad usuwaniem ich
skutków
Obszar interwencji: EDUKACJA I KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI (zapewnienie wysokiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i ich aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska Warszawy)
Działania: Edukacja i komunikacja z mieszkańcami

brak danych

Budżet Państwa

Obszar ochrony środowiska: Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna
Kierunek interwencji: Podniesienie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw proekologicznych
Promowanie informacji związanej z ochroną środowiska oraz
zasobami przyrodniczymi miasta za pośrednictwem Serwisu
mapowego m.st. Warszawy

zadanie własne: BGiK

Organizowanie akcji i kampanii ekologicznych informujących o
sposobach ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych
oraz w zakresie prawidłowych sposobów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych i mechanizmów
funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w m.st.
Warszawie oraz wspieranie miejskich i prowadzonych przez
zadanie własne: BGO
organizacje społeczne, działań, programów i inicjatyw w
zakresie ograniczenia wytwarzania, ponownego wykorzystania
i/lub napraw odpadów komunalnych np EKOPIKNIK

w ramach obowiązków
służbowych

zadanie ciągłe

2020

2024

5 115 500

5 115 500

5 115 500

5 115 500

25 320 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Działania promocyjna edukacyjne, kampanie edukacyjne,
wydruk materiałów, zamówienie gadżetów reklamowych,
organizacja wydarzeń typu EKOPIKNIK, zakup materiałów i
tłumaczenia, badania społeczne i inne działania

Kampania edukacyjna "Dzielnica Wisła" - informująca o
sposobach ogranicznia wytwarzania odpadów komunalnych
oraz o zakresie prawidłowych sposobów selektywnego
zbierania odpadów

Kampania edukacyjna na rzecz wymiany kotłów w miejskich
mediach społecznościowych

300 000

300 000

300 000

300 000

2016

zadanie własne: BMM

zadanie ciągłe

zadanie własne: BMM

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

zadanie własne: BMM

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

zadanie własne: BMM

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

w ramach obowiązków
służbowych

Kampania edukacyjna na rzecz ochrony powietrza w mediach
społecznościowych

Kampania edukacyjna na rzecz segregacji odpadów, zero
waste, korzystania z komunikacji miejskiej, zazielenienia
przestrzeni miejskiej w miejskich mediach społecznościowych

Promocja dostępnych technologii i możliwości finansowania
efektywności energetycznej i OZE za pomocą kanałów
dystrybucyjnych m.st. Warszawy (w tym kanały na mediach
społecznościowych)
Rozpropagowanie idei gromadzenia wody wśród wszystkich
mieszkańców Warszawy (m.in. poprzez udzielanie dotacji)

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów
zawierających azbest
Warsztaty edukacyjne na temat właściwego
zagospodarowania wód opaodwych i roztopowych

1 200 000,00

zadanie własne: BMM

zadanie ciągłe

Kampania dotyczy przestrzeni nabrzeża Wisły. Wzmacnia
świadomość ekologiczną użytkowników Wisły, buduje
zaangażowaną społeczność dbającą o współną przestrzeń.
Kampania realizowana we współpracy z organizacjami
społecznymi, przedsiębiorcami i społecznikami skupionymi
wokół Wisły.

brak danych/w ramach
obowiązków służbowych

zadanie własne: BOŚ

zadanie własne: BOŚ

2011 Zadanie ciągłe

3 416 669

6 000 000

20 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

20 000,00
Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: BOŚ

Opracowanie programów i realizacja form doskonalenia, w
tym konferencji seminariów i warsztatów metodycznych dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych poszerzających
umiejętności nauczycieli, w szczególności tematyki związanej z
edukacją o Wiśle, zanieczyszczeniem środowiska
zadanie własne: WCIES
przyrodniczego, wpływem człowieka na zmiany klimatyczne na
kuli ziemskiej, podejmowaniem działań na rzecz ochrony
zasobów przyrodniczych najbliższego otoczenia.

Opracowanie programów i realizacja form doskonalenia w
zakresie edukacji zdrowotnej, w tym: cyklicznych konferencji,
seminariów, warsztatów metodycznych oraz szkoleń rad
pedagogicznych uaktualniających i poszerzających wiedzę
nauczycieli na temat uwarunkowań zdrowia człowieka
profilaktyki zdrowotnej, zdrowego żywienia, profilaktyki
chorób, motywowania uczniów do podejmowania działań na zadanie własne: WCIES
rzecz własnego zdrowia, stosowania ciekawych metod pracy w
edukacji zdrowotnej uczniów, ekologii i edukacji zdrowotnej
małego dziecka, zdrowia psychicznego oraz wspomagania
rozwoju dziecka z niepełnosprawnościami.

Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i
informacyjnym w zakresie ochrony przyrody i gospodarki
leśnej

zadanie własne: LMW

Informowanie o ogłaszanych alertach w związku z
przekroczeniem poziomów substancji w powietrzu

zadanie monitorowane: Szybka Kolej
Miejska Sp. z o.o.

Akcja reklamowa w pojazdach SKM promująca i informująca o zadanie monitorowane: Szybka Kolej
konieczności zmniejszania efektów wyspy ciepła i związanych z Miejska Sp. z o.o.
tym zagrożeniach dla zdrowia
Akcja informacyjna i promująca w pojazdach SKM elektrownie zadanie monitorowane: Szybka Kolej
przydomowe dla prosumentów z okolic Warszawy
Miejska Sp. z o.o.

2021

2024

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000,00

WCIES

2021

2024

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000,00

WCIES

250 000

250 000

250 000

250 000

1 000 000,00

WPF

Zadanie ciągłe

500 000,00
Środki własne

2020

2024

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000,00

Środki własne
dofinansowanie z UE

2020

2024

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000,00

Środki własne
dofinansowanie z UE

Wychowanie komunikacyjne
zadanie własne : ZTM

2007

zadanie ciągłe

Realizacja różnych działań edukacyjnych, skierowanych do
mieszkańców dzielnicy – takich jak np. warsztaty i pogadanki
edukacyjne; konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży; stoiska
tematyczne podczas największych dzielnicowych imprez
zadanie własne: Bielany
plenerowych; organizacja pikników przyrodniczych;
przygotowanie wydawnictw i publikacji przyrodniczych itp.

Kampanie proekologiczne, zmiana nawyków i postaw
mieszkańców, programy edukacyjne

73 000

73 000

73 000

73 000

400 000

122 400

Na tym etapie Na tym etapie
planowania brak planowania brak
danych
danych

292 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ochota
2020

2024

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000,00

Własne + zewnętrzne

zadanie własne: Praga-Płd

2021

2024

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

GMMW

Udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
zadanie własne: Praga-Płd
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2021

2024

brak danych

GMMW

brak danych

GMMW

Organizowanie im współorganizowanie cyklicznych imprez i
eventów

Udział w kursach, szkoleniach itp.

zadanie własne: Praga-Płd

Zadanie ciągłe

zadanie własne: Śródmieście

2017

-

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Śródmieście

2016

-

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Śródmieście

2018

-

17 000

17 000

17 000

17 000

68 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Targówek

2008

320 000

330 000

350 000

350 000

1 350 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ursynów

2021

2024

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ursynów

2021

2024

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ursynów

2021

2024

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

23 000

23 000

brak danych

brak danych

46 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

w ramach obowiązków
słuzbowych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

40 000

40 000

40 000

40 000

160 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

brak danych

zewnętrzne

Program Zielone Śródmieście

Śródmiejskie przedszkolaki to ekologiczne dzieciaki

W Dzielnicy Śródmieście za odpady rośliny bierzcie
Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej

„Ursynowskie EKO-prelekcje” – cykl spotkań poświęconych
przyrodzie Ursynowa: przekazywanie aktualnej wiedzy,
wymiana dobrych praktyk, wypracowanie ursynowskich
standardów z zakresu ochrony przyrody
Festyn ekologiczny „Ursynowskie kwiaty”: mieszkańcy w
zamian za dostarczone, prawidłowo posegregowane odpady
mogą otrzymać sadzonki roślin. Wydarzenie ma na celu
wyrobienie prawidłowych postaw
i nawyku segregowania odpadów
Festyn „Ursynów… dobry dla zwierząt”

Edukacja Ekologiczna
zadanie własne: Wesoła
Debaty z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska
zadanie własne: Wesoła
Pasiek a Edukacyjna - 15 uli, łąka kwietna, drzewa i krzewy
miododajne, możliwość udziału w pracach pszczelarskich i
ogrodniczych, warsztaty edukacyjne.
Aktywne włączenie w akcje edukacyjne tj.: „Dzień Ziemi”,
„Sprzątanie Świata”, „Warszawska Kampania Elektrośmieci”,
„Godzina dla Ziemi”, „Ochrona bezdomnych zwierząt”

zadanie własne: Wilanów

zadanie własne: Żoliborz

2019

2024

Projekty promujące selektywną zbiórkę odpadówi i ich
ponowne wykorzystanie tzw. "drugie życie" wśród
mieszkańców Dzielnicy Żoliborz

zadanie własne: Żoliborz

2021

2024

Pełnienie dyżurów ekodoradców

zadanie własne: Wawer

Edukacja Ekologiczna w Dzielnicy Wawer

zadanie własne: Wawer

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

zewnętrzne

zadanie ciągłe

75 000

75 000

brak danych

brak danych

150 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Zadanie ciągłe

23 000

23 000

brak danych

brak danych

46 000,00

292.000 (kwoty prognozowane do budżetu ZTM, nie ujęte
obecnie w WPF)

Przekazywanie informacji społeczeństwu w imieniu Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawy – Szefa Zespołu Zarządzania
zadanie własne: Rzecznik Prasowy Urzędu
Kryzysowego m.st. Warszawy. Prowadzenie polityki
m.st. Warszawy
informacyjnej do momentu ustania potrzeby jej prowadzenia

w ramach obowiazków
służbowych

Obszar interwencji: MITYGACJA (Redukcja emisji substancji i energii do poziomów bezpiecznych i zapewnienie, że jakość środowiska nie będzie zagrażała zdrowiu i zyciu mieszkańców i mieszkanek miasta)
Działania: Zapewnienienie, że stężenie podstawowych zanieczyszczeń powietrza w mieście będą niższe od wartości dopuszczalnych lub co najmniej na tym poziomie oraz podejmowanie działań zapewniejących osiągnięcie co najmniej poziomu dopuszczalnego, gdy jest on przekroczony
Obszar ochrony środowiska: Powietrze atmosferyczne
Kierunek interwencji: Zmniejszenie emisji związanych z ogrzewaniem
Program „Walka ze smogiem”

zadanie własne: BOPiPK

2019

2022

100 000 000

110 000 000

zadanie własne: BOPiPK

2019

2024

brak danych

brak danych

Zmiana ogrzewania lokalu z pieca kaflowego na kocioł
dwufunkcyjny.
Piękna 11 1 lokal , Marszałkowska 66 1 lokal

zadanie własne: ZGN Śródmieście

2020

2021

Zmiana ogrzewania lokalu z pieca kaflowego na centralne
ogrzewanie.
Solec 46, Zajęcza 10

zadanie własne: ZGN Śródmieście

2020

zadanie własne: ZGN Targówek

zadanie własne: ZGN Wawer

Budżet m.st.
Warszawy

30 000 000

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania w m.st. Warszawie

Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych. Do 2019r.
podłączono do sieci ciepłowniczej 24 budynków. W 2020 r.
planowane jest podłączenie 10 budynków zgodnie z w/w
programem. W 2021 r. planowane są 3 budynki z
podłączeniem do sieci gazowej.
Wymiana piecy bezklasowych emitujących duże stężenie CO2
na piece spełniające normy ekoprojektu w budynkach
mieszkalnych administrowanych przez ZGN Wawer

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

40 000

40 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2024

600 000

600 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2015

2021

572 489

12 739 905,00

Budżet m.st.
Warszawy

2017

2024

3 377 000

9 377 000,00

ze środków UE, ze
śrdoków krajowych,
budżetu państwa,
BOŚ, BOPiPK

brak danych

2 000 000

2 000 000

brak danych

2 000 000

Kierunek interwencji: Zmniejszenie emisji związanych z transportem
Działania integracyjne w aglomeracji warszawskiej „Wspólny
Bilet ZTM-KM-WKD”

zadanie własne: ZTM
2006 zadanie ciągłe

200 000 000

200 000 000

205 000 000

210 125 000

815 125 000 (* dla lat 2023-2024
podane wartości stanowią
Budżet m.st.
prognozę kosztów, kwoty nie są Warszawy
ujęte obecnie w WPF)

zadanie własne: ZTM
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź

Budowa punktów stacji ładowania pojazdów elektrycznych na
parkingach P+R.

2018

2022

15 004 519

2018

2021

481 287

2020

2022

1 000 000

3 064 782

20 340 098,00

Budżet m.st.
Warszawy

968 722,00

Budżet m.st.
Warszawy

3 700 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZTM

zadanie własne: ZTM
Proekologiczna modernizacja parkingu P+R Połczyńska

2 650 000

Mechaniczne zmywanie i zamiatanie ze zraszaniem ulic
zadanie własne: ZOM/dzielnice

zadanie ciągłe

19 353 335

Brak danych

Brak danych

Brak danych

19 851 600,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZOM

zadanie ciągłe

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZOM

Zadanie ciągłe

1 000 000

1 100 000

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZDM

2021

2024

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

54 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZDM

2018

2023

30 000 00

30 000 00

30 000 00

40 000 00

130 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul.
Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta

zadanie własne: ZDM

2017

2021

2 000 000

2 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona odc. od
Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna

zadanie własne: ZDM

2017

2022

500 000

4 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Sprzątania i zmywania utwardzonych torowisk tramwajowych
w zabudowie asfaltowej lub z płyt prefabrykowanych

Mycie powierzchni chodników wzdłuż ulic: Krakowskie
Przedmieście, Świętokrzyskiej z zastosowaniem samojezdnej
szorowarki.
Warszawski rower publiczny „Veturilo” -utrzymanie i rozwój
systemu wypożyczalni rowerowych wraz z rozwojem
infrastruktury rowerowej
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą (łączącej ul.
Karową z Okrzei)

3 500 000

Brakuje kilku ważnych inwestycji własnych ZTM:
1. Budowa punktów stacji ładowania pojazdów
elektrycznych na parkingach P+R.
2. Proekologiczna modernizacja parkingu P+R
Połczyńska
W sprawie budżetu proszę kontaktować się z

Budowa ścieżki rowerowej w pasach drogowych ulic:
Perzyńskiego i Podczaszyńskiego

zadanie własne: ZDM

2017

2021

6 000 000

14 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

200 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

570 000

600 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

300 000

300 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

8 000 000

Kierunek interwencji: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów szczególnie uciążliwych
patrz zadania monitorowane
Działania: Zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych, w szczególności CO2
Obszar ochrony środowiska: Ochrona klimatu
Kierunek interwencji: Zmniejszenie zuzycia energii oraz ograniczenie strat ciepła w budynkach i infrastrukturze miejskiej
Remont elewacji – termomodernizacja w Szkole Podstawowej zadanie własne: Bielany
nr 273 przy ul. Arkuszowej 202
Remont elewacji – termomodernizacja w Przedszkolu nr 97
przy ul. Twardowskiej 23

200 000

zadanie własne: Bielany
2021

2022

30 000

Remont elewacji – termomodernizacja w Szkole Podstawowej zadanie własne: Bielany
nr 247 przy ul. Wrzeciono 24
Termomodernizacja budynku Dolna 37 of wraz z budynkiem
Dolna 35

zadanie własne: ZGN Mokotów

Przebudowa/termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul.
Kazimierzowskiej 60

zadanie własne: Mokotów

Przebudowa/termomodernizacja budynku Przedszkola nr 148 zadanie własne: Mokotów
przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagosp. terenu
ul. Wawerska 19 – kompleksowa termomodernizacja

ul. Rybna 24 – kompleksowa termomodernizacja
ul. Grochowska 297 – kompleksowa termomodernizacja

Rozbudowa Domu Kultury „Zacisze”
Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17

2019

2021

1 026 000

1 897 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2017

2021

50 000

6 158 064,00

Budżet m.st.
Warszawy

2018

2022

450 000

5 537 228,00

Budżet m.st.
Warszawy

2016

2022

1 135 000

3 326 800,00

Budżet m.st.
Warszawy

2016

2022

970 000

3 836 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2019

2021

993 000

5 400 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2019

2021

449 559

8 400 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2018

2021

3 000 000

12 550 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2016

2021

34 487 788

62 522 830,58

GMMW+EDUK

2020

2020

1 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

2020

2023

10 000 000,00

Zewnętrzne

300 000

zadanie własne: Praga-Płd.

zadanie własne: Praga-Płd.
zadanie własne: Praga-Płd.

zadanie własne: Targówek
zadanie własne: Mokotów

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. NowakaJeziorańskiego (zielony dach budynku przedszkola pokryty
trawą o powierzchni 2.245 m2, z przeznaczeniem w zime jako
górka saneczkowa a latem miejsce aktywnego ruchu, znajdują zadanie własne: Praga Południe
się także tereny zielone urządzone o powierzchni 9.290 m2 –
trawniki, drzewa, krzewy)

Kierunek interwencji: Wzrost udziału OZE w bilansie energetcznym miasta
Termomodernizacja wraz z montażem urządzeń OZE w
budynku przy ul. Dąbrowskiego 117

zadanie własne: Mokotów

Termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznych w 5
placówkach oświatowych
(SP 280, SP 23, SP 152, SP 264, LO CLX)

zadanie własne: Ochota

Działania: Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na pondnormatywny hałas
Obszar ochrony środowiska: Hałas
Kierunek interwencji: Ograniczenie oddziaływania hałasu komunikacyjnego
Realizacja obowiązków z Programu ochrony środowiska przed Podmioty wskazane do realizacji działań w
hałasem dla m.st. Warszawy
POSPH

koszt realizacji w POSPH

Sporządzenie nowej Mapy akustycznej dla m.st. Warszawy
zadanie własne: BOŚ

do oszacowania

Działania: Utrzymanie bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony przezd promieniowaniem elektromagnetycznym, utrzymanie poziomu promieniowania poniżej dopuszczalnego
Obszar ochrony środowiska: Pola elektromagnetyczne i zanieczyszczenie światłem
Kierunek interwencji: Wykorzystanie planowania przestrzennego do zapobiegania niewłaściwej lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych oraz obiektów narażonych na promieniowanie tych pól
Uwzględnianie zasad ograniczenia w użytkowaniu terenu
położonego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego
zadanie własne: BAIPP
ze stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej

w ramach obowiązków
służbowych

Wprowadzenie zapisów do mpzp określających bezpieczne, ze
względu na promieniowanie, sposoby użytkowania terenów
zadanie własne: BAIPP
wzdłuż nadziemnych linii elektroenergetycznych

w ramach obowiązków
służbowych

Działania: Osiągnięcie dobrego stanu wód na terenie miasta
Obszar ochrony środowiska: Ścieki i zaopatrzenie w wodę
Kierunek interwencji: Poprawa potencjału/stanu ekologicznego wód powierzchniowych i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych
4 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

7 100 000,00

Budżet m.st.
Warszawy obszar
funkcjonalny GPOS

w ramach obowiązków
służbowych

w ramach
obowiązków
służbowych

zadanie ciągłe

w ramach obowiązków
służbowych

w ramach
obowiązków
służbowych

zadanie własne: SM

zadanie ciągłe

brak danych

w ramach
obowiązków
służbowych

Likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków

zadanie własne: SM

zadanie ciągłe

brak danych

w ramach
obowiązków
służbowych

Zobowiązanie inwestora w decyzjach o warunkach zabudowy
do przyłączenia inwestycji do istniejącej miejskiej sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.

zadanie własne: Dzielnice

w ramach obowiązków
służbowych

w ramach
obowiązków
służbowych

Utrzymanie i ochrona ujęć wody podziemnej

zadanie własne: Dzienice

Likwidacja zbiorników bezodpływowych wraz z budową
przyłączy kanalizacyjnych - dotacje

zadanie własne: BOŚ

Ewidencja szamb

zadanie własne: Dzielnice

Egzekwowanie przepisów w zakresie posiadania przez
właścicieli nieruchomości korzystających ze zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe umów na wywóz
nieczystości ciekłych oraz rachunków dokumentujących
realizację umów.

zadanie własne: SM

Egzekwowanie obowiązku przyłączania się do kanalizacji

2011

Zadanie ciągłe

2021

3 100 000

4 000 000

2024

Działania: Ochrona i zapewnienie własciwego sposobu uzytkowania powierzchni ziemi
Obszar ochrony środowiska: Powierzchnia ziemi i ukształtowanie terenu
Kierunek interwencji: Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi
Inwentaryzacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi i prowadzenie ich wykazu

Zadanie własne:
Dzielnice

brak danych

Wymaganie od inwestorów, w ramach prowadzonych
postępowań administracyjnych, przeprowadzenia na terenach
poprzemysłowych, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo
przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi, badań w celu Zadanie własne: RDOŚ
określenia przydatności badanego terenu do realizacji
zamierzonego przedsięwzięcia
Określanie w mpzp i dec. o warunkach zabudowy minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej

Ograniczanie stosowania chemicznych środków zimowego
utrzymania dróg i chodników oraz ochrona gleby poprzez
stosowanie osłon

w ramch obowiązków
służbowych

w ramch obowiązków
służbowych

zadanie własne: BAIPP, BOŚ
zadanie własne:
ZOM, ZDM, Dzielnice, ZTP

zadanie ciągłe

brak danych

Działania: Dosokonalenie systemu gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w szczególności systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Obszar ochrony środowiska: Odpady
Kierunek interwencji: Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów z grupy 10
patrz zadania monitorowane
Kierunek interwencji: Budowa dodatkowych punktów selektywnego zbierania odpadow komunalnych tzw. PSZOK oraz budowa/modenizacja instalacji zagospodarowania odpadów
budowa 5 PSZOKÓW (zastąpienie dwóch PSZOKów
obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz 5
gminnych punktów)

zadanie własne: BGO

Obszar interwencji: ADAPTACJA (zapewnienie bezieczeństwa mieszkańców i mieszkanek miasta wobec zmian zachodzących w środowisku)
Działania: Ochrona i utrzymanie we właściwym stanie istniejących terenów i obiektów BZIW oraz powiązanych urządzen istotnych dla bezpieczeństwa miasta
Obszar ochrony środowiska: Zasoby przyrpodnicze i różnorodność biologiczna
Kierunek interwencji: Utrzymanie we właściwym stanie terenów zieleni (poprawa jakości, modernizacja)

20 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Pielęgnacja zieleni wysokiej wzdłuż pasów drogowych
Pielęgnacja i utrzymanie parków

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

7 600 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

31 600 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

13 157 000

15 157 000

15 157 000

15 157 000

58 628 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Prace ogrodniczo–porządkowe na terenie Wisły w ramach
tzw. służby brzegowej

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

6 600 000

6 600 000

6 600 000

6 600 000

26 400 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Ekspertyzy dendrologiczne

zadanie własne: ZZW
zadanie ciągłe

460 000

460 000

460 000

460 000

1 840 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

Zobowiązanie w pozwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
wykonania kompensacji przyrodniczych za usunięte rośliny

w ramach obowiązków
slużbowych

zadanie własne: Dzielnice

Pielęgnacja zieleni przyulicznej obejmująca:
- cięcia pielęgnacyjne, wycinki i nasadzenia drzew, krzewów i
żywopłotów,
- koszenie trawy,
- wiosenne i jesienne grabienie liści,
- sadzenie drzew i krzewów;
- pielenie krzewów,
- sprzątanie,

zadanie własne: Targówek WIR

2021

2024

746 892

750 000

750 000

750 000

2 996 892,00

Budżet m.st.
Warszawy

Utrzymanie i zakup obiektów małej architektury oraz
utrzymanie urządzeń wodnych
na skwerach, zieleńcach i w parkach

zadanie własne: Targówek WIR

2021

2024

413 000

413 000

413 000

413 000

1 652 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

1 475 980

1 235 500

1 235 500

1 235 500

5 182 480,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

380 000

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZOM

zadanie ciągłe

700 000

800 000

brak danych

brak danych

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ochota

2020

2021

952 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ochota

2020

2020

381 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ochota

2020

2023

brak danych

brak danych

zadanie własne: ZGN Śródmieście

2021

2024

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Ursynów

2022

2024

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Wawer

zadanie ciągłe

383 186

383 186

b.d

b.d.

766 372,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZZW

2017

17 339 523,00

Budżet m.st.
Warszawy + fundusze
europejskie

Utrzymanie zieleni w parkach, zieleńcach i na skwerach w tym
m.in. utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej oraz sprzątanie.
zadanie własne : Targówek WOŚ
Prace związane z pielęgnacją terenów zieleni
administrowanych przez ZGN Targówek : pielęgnacja roczna
trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew, nasadzenia roślinne w zadanie własne: ZGN Targówek
tym kompensacyjne po wycinkach, usuwanie wiatrołomów,
prace konserwacyjne placów zabaw itp.
Prace na pętlach komunikacji miejskiej: autobusowych i
tramwajowych, znajdujących się na terenie m.st. Warszawy
polegające na sprzątaniu trawników oraz pielęgnacji zieleni
niskiej i wysokiej.
Wymiana oświetlenia w Parkach (Korotyńskiego, Skwer
Grotowskiego, Zieleniec Wielkopolski, Skwer Sue Ryder)

Wymiana oświetlenia i doświetlenie Parków (Opaczewski
Korotyńskiego, Szczęśliwicki)

Remont Parku M. Curie-Skłodowskiej wraz z pomnikiem

Utrzymanie i urządzanie terenów

Zagospodarowanie wschodniej części Parku Przy Bażantarni

Utrzymanie i konserwacja zieleni

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami
rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami
rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku
Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.

Wdrażanie standardów kształtowania zieleni, w tym
utrzymanie, pielęgnacja zieleni „wysokiej” i „niskiej” oraz
nasadzenia: nowe i uzupełniające

2021

14 392 338

22 833 862,86
2014

zadanie własne: UM

zadanie własne: Praga-Płd

2021

2021

2024

brak danych

GMMW-budżet
bieżący

1 000 005,00

WPF

Kierunek interwencji: Ochrona lasów w mieście
Sporządzanie dokumentacji urządzeniowej lasu: PUL, UPUL, ISL
zadanie własne: LMW
oraz ich aktualizacja zgodnie z u.o l.

zadanie ciągłe

-

305 000

400 000

300 000

Ochrona granic geodezyjnych gruntów administrowanych
przez LMW
Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem zadań z zakresu
gospodarki leśnej w lasach stanowiących własności osób
fizycznych
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem przejezdności dróg
i ścieżek leśnych dla potrzeb ruchu turystycznego poprzez
pielęgnację zieleni oraz w celu zapewnienia ochrony
przeciwpożarowej.
Utrzymanie i konserwacja istniejącej infrastruktury
turystycznej oraz wyposażenia ścieżek służących edukacji
przyrodniczo-leśnej oraz elementów ochrony ekosystemów
kompleksów leśnych m.st. Warszawy, utrzymanie i
konserwacja urządzeń służących do odłowu nadmiernie
zagęszczonej populacji dzików.
Utrzymanie czystości w lasach miejskich.

zadanie własne: LMW

zadanie ciągłe

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000,00

WPF

zadanie własne: LMW

zadanie ciągłe

_

_

_

_

Koszty związane z prowadzeniem
WPF
nadzoru

zadanie własne: LMW

zadanie ciągłe

600 000

600 000

600 000

600 000

2 400 000,00

WPF

zadanie własne: LMW

zadanie ciągłe

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000,00

WPF

zadanie własne: LMW

zadanie ciągłe

700 000/rok

700 000/rok

700 000/rok

700 000/rok

2 800 000,00

WPF

Prowadzenie usługi w zakresie opróżniania kabin sanitarnych
(ustawionych przez Wykonawcę i stanowiących jego własność)
oraz obsługi sanitarno – technicznej kabin, polegających na
zadanie własne: LMW
opróżnianiu zbiornika na fekalia, sprzątaniu kabiny wewnątrz,
myciu i dezynfekowaniu kabiny, naprawie lub wymianie
urządzeń technicznych.

zadanie ciągłe

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000,00

WPF

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000,00

WPF

1 700 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

6 200 000,00

Prowadzenie zadania w zakresie zalesień gruntów nieleśnych
zadanie ciągłe
zadanie własne: LMW
na terenie m.st. Warszawy.
Kierunek interwencji: Ograniczenie presji urbanistycznej nw tereny otwarte (rolne i porolne) oraz tereny zieleni
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
Wydawanie decyzji wzizt

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Dzielnice

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: Dzielnice

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: BOŚ

w ramach obowiązków
służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: BAiPP

2021

zadanie własne: BAiPP/MPPPiSR
zadanie własne: BAiPP

2024
2018 2022/2023

zadanie ciągłe

2 500 000
brak danych

1 500 000
brak danych

500 000
brak danych

4 500 000,00
brak danych

Zobowiązanie inwestora w decyzjach o warunkach zabudowy
do oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowania zadanie własne: Dzielnice
i realizacji inwestycji
Zobowiązanie inwestora w decyzjach o warunkach zabudowy
do ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczególności: ochronę gleby, zieleni, naturalnego
zadanie własne: Dzielnice
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (art. 75.1
Prawa ochrony środowiska)
Zobowiązanie inwestorów w opiniach dotyczących nowych
inwestycji do ochrony drzew i krzewów podczas prowadzenia
prac budowlanych oraz do odtworzenia zniszczonej zieleni po
zakończeniu inwestycji
Zobowiązanie inwestora w decyzjach o warunkach zabudowy
do ochrony istniejącego drzewostanu.
zobowiązanie inwestorów w decyzjach środowiskowych do
ochrony środowiska przyrodniczego na terenach
prowadzonych prac, a w szczególności dbałość o zachowanie
powiązań ekologicznych terenu inwestycji z terenami
sąsiadującymi- tworzenie nowych powiązań
Kierunek interwencji: Utrzymanie ochrony przeciwpowodziowej
Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych wałów
przeciwpowodziowych
Przywrócenie funkcjonalności automatyki sterującej na Stacji
Pomp Bluszcze
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym

zadanie własne: ZZW
zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

880 000

880 000

880 000

880 000

3 520 000,00

zadanie ciągłe

60 000

60 000

60 000

60 000

240 000,00

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZMID

2011

2021

19 981 697

2020

2021

800 000

2020

2021

300 000

2020

Zadanie bieżące 24 000

Budżet m.st.
Warszawy

*na podstawie aktualnego WPF / Celem inwestycji jest
budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego na odcinku
pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Golędzinowskim
oraz przebudowa ciągu ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul.
Wybrzeże Helskie na długości ok. 2,2 km z uwzględnieniem
potrzeb ruchu rowerowego oraz pieszego

800 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu ochrony
terenow zabudowanych przd podtopieniami

1 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu ochrony
terenow zabudowanych przd podtopieniami

96 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

47000000*

Kierunek interwencji: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w celu ochrony terenów zabudowanych przed podtopieniami
Przebudowa odc.ul. Jeździeckiej w rejonie Kanału
Wawerskiego wraz z przebudową kolektora deszczowego i
budową zbiornika retencyjnego
Przebudowa ul. Diamentowej w rejonie skrzyżowania z ul.
Gościniec wraz z budową zbiornika retencyjnego
Działania: Rozwój błekitno-zielonej infrastruktury miasta

zadanie własne: Wesoła

zadanie własne: Wesoła

700 000

Obszar ochrony środowiska: Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna
Kierunek interwencji: Rozwój terenów zieleni
Vege Park – zagospodarowanie skweru o pow. ok 3000 m
roślinami jadalnymi, skwer ma pełnić funkcje rekreacyjne,
edukacyjne i integrujące lokalną społeczność

zadanie własne: Wilanów

24 000

24 000

24 000

Realizacja programu "Tysiąc drzew dla dzielnicy"
Sadzenie i pielęgnacja krzewów
Sadzenie i pielęgnacja bylin
Wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew wraz z trzyletnią
pielęgnacją w pasach drogowych, parkach i zieleńcach na
terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew wraz z trzyletnią
pielęgnacją w pasach drogowych, parkach i zieleńcach na
terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy
tramwaju na Gocław na odc. al. Waszyngtona - al. Stanów
Zjednoczonych

Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Botewa –
aranżacja przestrzeni wypoczynkowej służącej lokalnej
społeczności
Nasadzenia drzew i krzewów

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

6 000 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

13 800 000,00

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8 000 000,00

zadanie własne: ZZW

zadanie ciągłe

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

12 000 000,00

100 000

Brak planu
wydatków

Brak planu
wydatków

200 000,00

zadanie własne: Żoliborz

2021

2024

zadanie własne: Żoliborz

2019

2022

zadanie własne: ZTM

2019

2023

zadanie własne: Białołęka

2020

2021

zadanie własne: Mokotów

2021

2024

2020

2021

2021

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na
terenie Fortu V Włochy

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na
terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na
terenie Parku Cichociemnych

600 000

900 000

900 000

150 000

150 000

150 000

2024

185 000

185 000

185 000

185 000

2020

2021

1 641 300

zadanie własne: Ursynów

2021

2024

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

zadanie własne: Włochy

2018

2021

1 646 560

zadanie własne: ZZW

2018

2022

13 813 960

*(w tym: posadzenie drzew w 2019 r. - 156 800, pielęgnacja w
2020 r. - 22 400 zł,
2021 r. - 22 400 zł,
2022 r. - 22 400)

10 200 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

celem zadania jest storzenie nowych przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowych wzdłuż Kanału Wystawowego poprzez
zagospodarowanie terenu przyległego do korytarza
przeznaczonego pod budowę linii tramwajowej na Gocław

3 000 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie własne: ZZW

2018

2021

3 643 300

600 000,00
40 000,00
740 000,00
2 041 300,00

5 299 740

Budżet m.st.
Warszawy

Budżet m.st.
Warszawy

224 000 zł*

150 000

Zielona ściana – ogród wertykalny we wnętrzu Ośrodka Sporu
zadanie własne: Ochota
o powierzchni 30 m².
Sadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych
zadanie własne: ZTP
przez ZTP
Budowa Parku Polskich Wynalazców
zadanie własne: Ursynów
Łąki kwietne, ogrody deszczowe, parki kieszonkowe

100 000

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

brak danych

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

4 626 594,00

Budżet m.st.
Warszawy + fundusze
europejskie

19 903 700,00

Budżet m.st.
Warszawy + fundusze
europejskie

4 160 000,00

Budżet m.st.
Warszawy + fundusze
europejskie

zwiększenie powierzchni terenów zieleni urządzonej w
Dzielnicy Ursynów

Kierunek interwencji: Zwiększenie retencji wodnej i gruntowej
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych - dotacje
Zmniejszenie instniejacych powierzchni nieprzepuszczalnych
Dostosowanie kanałów do potrzeb retencji

zadanie własne: BOŚ

2020 zadanie ciągłe

4 000 000

9 000 000,00

5 000 000

Budżet m.st.
Warszawy

200 000 / rok

zadanie własne: ZZW
zadanie własne: ZZW

12 000,00
w ramach obowiązków
służbowych

Obowiązek planowania rozwiązań retencyjnych w projektach
zadanie własne: BAiPP
inwestycyjnych zapewniających ochronę przed podtopieniami
w wyniku opadów o charakterze nawalnym
Kierunek interwencji: Utrzymanie i modernizacja zielono-błękitnej infrastruktury, w tym urządzeń wodnych
Usługi kompleksowego wykonania bieżących robót
zadanie własne: ZZW
utrzymaniowych wybranych cieków, kanałów i wybranych
zbiorników wodnych w Warszawie
Konserwacja urządzeń wodnych w ramach dwóch konserwacji
zadanie własne: ZZW
cieków, kanałów i zbiorników wodnych zlokalizowanych na
terenie Warszawy
Konserwacja zbiorników parkowych
zadanie własne: ZZW
Konserwacja i remonty fontann

zadanie własne: ZZW

Remont zabudowy regulacyjnej rz. Wisły w granicach m.st.
Warszawy
Utrzymanie wód Kanału Wawerskiego w km 12+021 - 6+740

zadanie monitorowane: PGW Wody Polskie

Zewnętrzna obsługa szlaku żeglownego na rz. Wiśle w km
510+600 (Most Łazienkowski) 515+550 (Most Gdański)

zadanie monitorowane: PGW Wody Polskie

Koncepcja modernizacji cieku pod nazwą rów Konotopa na
odcinku od ul. H. Brodatego na terenie Dzielnicy Ursus do ul.
Szuberta i Chroscickiego
Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budowa
zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki – etap IIIb i IV

zadanie własne: Ursus

Przebudowa rowu 12 (wzdłuż ul. 6 Sierpnia)

zadanie własne: Ursynów

Przebudowa rowu wzdłuż ul. Wyczółki

zadanie własne: Ursynów

zadanie ciągłe

2 090 000

2 090 000

2 090 000

2 090 000

8 360 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

2 024 800

2 024 800

2 024 800

2 024 800

8 099 200,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000,00

zadanie ciągłe

700 000

700 000

700 000

700 000

2 800 000,00

2020

2022 650 000

620 000

650 000

600 000

2 520 000,00

2019

2021 60 000

zadanie monitorowane: PGW Wody Polskie

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

60 000,00

2019

2021

500 000

500 000,00

2020

2020

172 200,00

Budżet m.st.
Warszawy

2020

2020

3 500 000,00 zł (udział m. st.
Warszawy)

Środki Własne

2021

2022

300 000

200 000

2021

2023

100 000

400 000

zadanie własne: Ursus

500 000,00
200 000

700 000,00

Budżet m.st.
Warszawy
Budżet m.st.
Warszawy

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych

Utrzymanie urządzeń wodnych
Ochrona obszarów naturalnej retencji wodnej
Działania: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej

zadanie własne: Wawer

zadanie ciągłe

77 420

77 420

brak danych

brak danych

zadanie własne: ZZW

154 840,00

Budżet m.st.
Warszawy

brak kosztorysu

Obszar ochrony środowiska: Zasoby przyrpodnicze i różnorodność biologiczna
Kierunek interwencji: Działania związane z utrzymaniem i ustanowieniem form ochrony przyrody
Ustanawianie pomników przyrody, użytków ekologicznych i
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach
ochronnych związanych z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu,
ochroną lasu, ochroną ppoż., gospodarką łowiecką.
Nadzór nad pomnikami przyrody, użytkami ekologicznymi i
zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi

zadanie własne: BOŚ

zadanie ciągłe

zadanie własne: LMW

zadanie ciągłe

zadanie własne: BOŚ

zadanie ciągłe

zadanie realizowane w ramach
obowiązków służbowych

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000,00
zadanie realizowane w ramach
obowiązków służbowych

Budżet m.st.
Warszawy

WPF

Budżet m.st.
Warszawy

Kierunek interwencji:Stworzenie dogodnych warunków bytowania fauny i flory
Montaż i przegląd budek lęgowych dla ptaków
Dokarmianie zwierzyny, reagowanie w przypadkach kolizji
komunikacyjnych z udziałem zwierzyny, prowadzenie
interwencji ze zwierzyną dziko żyjącą na terenie miasta,
Regulacja liczebności populacji zwierzyny poprzez odłów i
odstrzał.
Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

5000

5 000

5 000

5 000

20 000,00

Budżet m.st.
Warszawy

zadanie ciągłe

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000,00

WPF

zadanie ciągłe

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000,00

WPF

zadanie własne: ZTP

2021

zadanie własne:LMW

zadanie własne: LMW

2024

