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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Za³¹cznik
do meldunku DG-1
dla przedsiêbiorstw

budowlanycha)

za okres od pocz¹tku roku
do koñca ..... kwarta³u 200... r.

Urz¹d Statystyczny

w .............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Dorêczyæ do 5. dnia roboczego po

ka¿dym kwartale

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

Uwaga: Dane nale¿y podawaæ w tysi¹cach z³otych z jednym znakiem po przecinku; liczbê po przecinku nale¿y wpisaæ w

pole oddzielone pionow¹ kresk¹.

Dzia³ 1. Sprzeda¿ produkcji budowlano-monta¿owej wykonanej na terenie kraju si³ami w³asnymi, tj. bez podwykonaw-
ców, wed³ug rodzajów obiektów budowlanych

Rodzaje obiektów budowlanych
(symbole wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych)

Ogó³em

w tym roboty
budowlane

o charakterze
inwestycyjnym

w tys. z³ z jednym znakiem po przecinku
0 1 2

Ogó³em (suma w. 02, 06÷19, 21÷23) 01 b) c)

Budynki mieszkalne (w. 03+04+05) 02

z wiersza
02 przy-
pada na
budynki

mieszkalne jednorodzinne (111) 03

o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (112) 04

zbiorowego zamieszkania (113) 05

Budynki
niemiesz-
kalne

hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (121) 06

biurowe (122) 07

handlowo - us³ugowe (123) 08

transportu i ³¹cznoœci (124) 09

przemys³owe i magazynowe (125) 10

ogólnodostêpne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym,
budynki szpitali i zak³adów opieki medycznej oraz budynki kultury
fizycznej (126)

11

pozosta³e (127) 12

Obiekty
in¿ynierii
l¹dowej
i wodnej

autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozosta³e (211) 13

drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych (212) 14

drogi lotniskowe (213) 15

mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejœcia nadziemne i podziemne (214) 16

budowle wodne (215) 17

ruroci¹gi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne
przesy³owe (221)

18

ruroci¹gi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze (222) 19

w tym oczyszczalnie wód i œcieków (czêœæ 2223) 20

kompleksowe budowle na terenach przemys³owych (230) 21

budowle sportowe i rekreacyjne (241) 22

obiekty pozosta³e, gdzie indziej niesklasyfikowane (242) 23

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

a)
Prowadz¹cych dzia³alnoœæ zaklasyfikowan¹ wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci do dzia³alnoœci w zakresie budownictwa (dzia³ 45).

b)
Dane z wiersza 01 rubr. 1=dane z meldunku DG-1 dzia³ 1 wiersz 02 rubr. 2.

c)
Dane z wiersza 01 rubr. 2=dane z meldunku DG-1 dzia³ 1

wiersz 03 rubr. 2.



Zakres robót budowlano-monta¿owych prezentowany w

za³¹czniku jest analogiczny do przedstawionego w objaœnie-

niach do dzia³u 1 miesiêcznego meldunku DG-1.

Dzia³ 1. Sprzeda¿ produkcji budowlano-monta¿owej wyko-
nanej na terenie kraju (si³ami w³asnymi, tj. bez
podwykonawców) wed³ug rodzajów obiektów bu-
dowlanych

W wierszu 01 w rubr. 1 nale¿y podaæ wartoœæ sprzeda¿y

robót budowlano-monta¿owych zgodn¹ z wartoœci¹ wykazan¹

w dziale 1 rubr. 2 wiersz 02 meldunku DG-1, a w wierszu 01
rubr. 2 na zasadzie “w tym” - wartoœæ robót budowlanych o cha-

rakterze inwestycyjnym zgodn¹ z wartoœci¹ wykazan¹ w dziale
1 rubr. 2 wiersz 03 meldunku DG-1 sporz¹dzonego za dany

kwarta³.

W wierszach od 02 do 23 nale¿y z wiersza 01 wydzieliæ

odpowiednio wartoœæ sprzeda¿y robót budowlano-monta-

¿owych (w tym robót budowlanych o charakterze inwestycyj-

nym) wed³ug rodzajów obiektów budowlanych - na podstawie

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej roz-

porz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w spra-

wie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U.

z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z póŸn. zm.) - tj.:

1) budynki mieszkalne (wiersz 02) obejmuj¹ce:

– budynki mieszkalne jednorodzinne (wiersz 03), tj.: sa-

modzielne budynki jednomieszkaniowe, takie jak: pawilony,

wille, domki wypoczynkowe, leœniczówki, domy mieszkalne

w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy let-

nie itp., a tak¿e domy bliŸniacze lub szeregowe (traktowane

- zgodnie z PKOB - jako po³¹czone odrêbne budynki), w

których ka¿de mieszkanie ma swoje w³asne wejœcie z po-

ziomu gruntu;

– budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe
(wiersz 04), tj.: budynki samodzielne, domy bliŸniacze lub

szeregowe o dwóch mieszkaniach oraz pozosta³e budynki

mieszkalne - o trzech i wiêcej mieszkaniach;

– budynki zbiorowego zamieszkania (wiersz 05), tj.: domy

mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych

grup spo³ecznych, np. domy opieki spo³ecznej, hotele ro-

botnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy

dziecka, domy dla bezdomnych itp.; budynki mieszkalne na

terenie koszar, zak³adów karnych i poprawczych, aresztów

œledczych; budynki rezydencji prezydenckich i biskupich;

a)
Bez podatku VAT; wype³niaj¹ jednostki budowlane - zaklasyfikowane wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci do grupy 45.1. (Przygotowanie

terenu pod budowê) oraz do grupy 45.2 (Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich czêœci; in¿ynieria l¹dowa i wodna).
b)

£¹cznie z
wartoœci¹ zamówieñ, które zosta³y anulowane w okresie sprawozdawczym. W przypadku zamówienia przyjmowanego w drodze przetargu, jego
wartoœæ nale¿y wykazaæ w momencie ostatecznej decyzji o wygraniu przetargu.

c)
Nale¿y wykazaæ wartoœæ robót, które bêd¹ realizowane tylko

si³ami w³asnymi jednostki przyjmuj¹cej zlecenie, tj. bez wartoœci robót, które bêd¹ realizowane przez podwykonawców.
d)

Symbole
obiektów budowlanych wed³ug Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

Dzia³ 2. Zamówienia na realizacjê produkcji budowlano - monta¿owej na terenie krajua)

Wyszczególnienie

Zamówienia

przyjête
b)

w tym anulowane

od pocz¹tku roku do koñca okresu sprawozdawczego
(w tys. z³ z jednym znakiem po przecinku)

0 1 2

Wartoœæ zamówieñ
c)

1

z tego na
realizacjê

budynków (od 111 do 127)
d)

2

obiektów in¿ynierii l¹dowej
i wodnej (od 211 do 242)

d) 3

.............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.................................................
(miejscowoœæ, data)

.............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

� Uwaga!

Uprzejmie informujemy, ¿e formularz jest dostêpny w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.stat.gov.pl

do wype³nienia i przekazania przez Internet

OBJAŒNIENIA

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l



2) hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (wiersz
06) obejmuj¹ce:

– budynki hoteli, tj.: hotele, motele, gospody, pensjonaty i po-

dobne budynki oferuj¹ce zakwaterowanie, z restauracja-

mi lub bez, a tak¿e samodzielne restauracje i bary;

– budynki zakwaterowania turystycznego pozosta³e, tj.:

schroniska m³odzie¿owe, schroniska górskie, domki kem-

pingowe, domy wypoczynkowe oraz pozosta³e budynki

zakwaterowania turystycznego;

3) budynki biurowe (wiersz 07) obejmuj¹ce budynki wykorzy-

stywane jako miejsce pracy dla dzia³alnoœci biura, sekretaria-

tu lub innych dzia³alnoœci o charakterze administracyjnym,

np.: budynki banków, urzêdów pocztowych, urzêdów miej-

skich, gminnych, ministerstw itp. lokali administracyjnych; bu-

dynki centrów konferencyjnych i kongresów, s¹dów i parla-

mentów;

4) budynki handlowo - us³ugowe (wiersz 08) obejmuj¹ce cen-

tra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki,

hale u¿ywane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod da-

chem, stacje paliw, stacje obs³ugi, apteki itp.;

5) budynki transportu i ³¹cznoœci (wiersz 09) obejmuj¹ce:

– budynki transportu, dworców i terminali , tj.: budynki lotnisk,

budynki dworców kolejowych, dworców autobusowych i ter-

minali portowych, budynki stacji kolejek górskich i

wyci¹gów krzese³kowych; budynki stacji nadawczych radia

i telewizji, budynki central telefonicznych, centra telekomu-

nikacyjne itp., hangary lotnicze, budynki nastawni kolejo-

wych, „zajezdnie“ dla lokomotyw i wagonów, budki telefo-

niczne, budynki latarni morskich, budynki kontroli ruchu

powietrznego;

– budynki gara¿y, tj.: gara¿e i zadaszone parkingi oraz

budynki do przechowywania rowerów;

6) budynki przemys³owe i magazynowe (wiersz 10) obej-

muj¹ce:

– budynki przemys³owe, tj.: budynki przeznaczone na pro-

dukcjê, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeŸnie,

browary, montownie itp.;

– zbiorniki, silosy i budynki magazynowe, tj.: zbiorniki na cie-

cze, zbiorniki na gazy, silosy na zbo¿e, cement i inne

towary sypkie, ch³odnie i budynki sk³adowe specjalizo-

wane, powierzchnie magazynowe;

7) ogólnodostêpne obiekty kulturalne, budynki o charakte-
rze edukacyjnym, budynki szpitali i zak³adów opieki me-
dycznej oraz budynki kultury fizycznej (wiersz 11) obej-

muj¹ce:

– ogólnodostêpne obiekty kulturalne, tj.: kina, sale koncer-

towe, opery, teatry, sale kongresowe, domy kultury i wielo-

zadaniowe sale wykorzystywane g³ównie do celów rozryw-

kowych, kasyna, cyrki, teatry muzyczne, sale taneczne i

dyskoteki, estrady itp.; budynki schronisk dla zwierz¹t;

– budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;

– budynki muzeów i bibliotek, tj.: muzea, galerie sztuki, biblio-

teki i centra informacyjne, budynki archiwów;

– budynki szkó³ i instytucji badawczych, tj.: budynki szkolnic-

twa przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego i ponad-

podstawowego (np. przedszkola, szko³y podstawowe, gim-

nazja, szko³y œrednie, licea ogólnokszta³c¹ce, licea tech-

niczne itp.), budynki szkó³ zawodowych lub kszta³cenia

specjalistycznego, budynki szkó³ wy¿szych i placówki

badawcze, laboratoria badawcze, specjalne szko³y dla

dzieci niepe³nosprawnych, oœrodki kszta³cenia ustawicz-

nego, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki

obserwatoriów;

– budynki szpitali i zak³adów opieki medycznej, tj.: budynki

instytucji œwiadcz¹cych us³ugi medyczne i chirurgiczne

oraz pielêgnacyjne dla ludzi, sanatoria, szpitale d³ugotermi-

nowego lecznictwa, szpitale psychiatryczne, przychodnie,

poradnie, ¿³obki, oœrodki pomocy spo³ecznej dla matki i

dziecka, szpitale kliniczne, szpitale wiêzienne i wojskowe,

budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa,

rehabilitacji, stacje krwiodawstwa, laktaria, kliniki weteryna-

ryjne itp., budynki instytucji ochrony zdrowia œwiadcz¹ce

us³ugi zakwaterowania, z opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹

dla ludzi starszych, niepe³nosprawnych itp.

– budynki kultury fizycznej, tj.: budynki przeznaczone dla

imprez sportowych w halach (boiska do koszykówki, korty

tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne, sztuczne lodo-

wiska itp.) wyposa¿one w stanowiska, tarasy itp. przezna-

czone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. - dla

uczestników;

– zadaszone trybuny do ogl¹dania sportów na œwie¿ym

powietrzu;

8) pozosta³e budynki niemieszkalne (wiersz 12) obejmuj¹ce:

– budynki gospodarstw rolnych i budynki magazynowe dla

dzia³alnoœci rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentar-

skie dla trzody chlewnej, owczarnie, stadniny koni, prze-

mys³owe fermy drobiu, stodo³y, pomieszczenia do przecho-

wywania sprzêtu, szopy rolnicze, spi¿arnie, piwnice do

przechowywania wina, kadzie na wino, szklarnie, silosy rol-

nicze itp.;

– budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i

czynnoœci religijnych, tj.: koœcio³y, kaplice, cerkwie,

meczety, synagogi itp.; cmentarze i obiekty z nimi

zwi¹zane, domy pogrzebowe, krematoria;

– obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objête

indywidualn¹ ochron¹ konserwatorsk¹ oraz nieruchome,

archeologiczne dobra kultury, tj.: wszelkie obiekty budow-

lane bez wzglêdu na stan zachowania, ale niewykorzysty-

wane do innych celów oraz nieruchome, archeologiczne

dobra kultury.

– pozosta³e budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymie-

nione, tj.: zak³ady karne i poprawcze, areszty œledcze,

schroniska dla nieletnich, zabudowania koszarowe, obiekty

miejskie u¿ytecznoœci publicznej (wiaty autobusowe, toa-

lety publiczne, ³aŸnie itp.);

9) autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozosta³e
(wiersz 13) obejmuj¹ce:

– autostrady i drogi ekspresowe, tj.: autostrady i drogi eks-

presowe miêdzymiastowe, w tym skrzy¿owania i wêz³y

wraz z instalacjami do oœwietlenia dróg i sygnalizacji, skar-

pami i nasypami, rowami, œcianami oporowymi, urz¹dze-

niami bezpieczeñstwa ruchu, pasami jezdni przeznaczo-

nymi do parkowania i barierami ochronnymi, przepustami

pod drogami i urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi drogi;

– ulice i drogi pozosta³e, tj.: drogi na obszarach miejskich i

zamiejskich, w tym: skrzy¿owania, wêz³y komunikacyjne i

parkingi, np.: drogi, ulice, aleje, ronda, drogi gruntowe,

drogi boczne, drogi dojazdowe, drogi wiejskie i leœne, œcie-

¿ki dla pieszych, œcie¿ki rowerowe, œcie¿ki do jazdy konnej,

drogi i strefy dla pieszych

– wraz z instalacjami do oœwietlenia dróg i sygnalizacji, na-

sypami, rowami, s³upkami bezpieczeñstwa, przepustami

pod drogami i urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi drogi;

10) drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwie-
szanych (wiersz 14) obejmuj¹ce:

– drogi szynowe kolejowe, tj.: drogi szynowe kolejowe,

bocznice; budowle i urz¹dzenia przeznaczone do prowa-

dzenia ruchu kolejowego: stacje, stacje postojowe, stacje

rozrz¹dowe itp.; urz¹dzenia i instalacje do sterowania ru-



chem kolejowym: teletechniczne, informatyczne, energe-

tyczne, oœwietleniowe itp.;

– drogi szynowe na obszarach miejskich, tj.: metro, sieæ

miejsk¹ (linie tramwajowe), w tym na wydzielonej trasie;

drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych; budowle i

urz¹dzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu: stacje,

stacje postojowe, zajezdnie itp.; urz¹dzenia i instalacje do

sterowania ruchem: teletechniczne, informatyczne, ener-

getyczne, oœwietleniowe, bezpieczeñstwa, przeciw-

po¿arowe itp.;

11) drogi lotniskowe (wiersz 15) obejmuj¹ce pasy startowe (w

tym drogi startowe o nawierzchni sztucznej), pasy dróg

ko³owania (w tym drogi ko³owania o nawierzchni sztucznej),

nasypy, rowy odwadniaj¹ce, instalacje sygnalizacji œwietl-

nej, systemy oœwietlenia nawigacyjnego oraz systemy awa-

ryjnego zasilania, miejsca startu œmig³owców, place postoju

samolotów;

12) mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejœcia nadziem-
ne i podziemne (wiersz 16) obejmuj¹ce:

– mosty, wiadukty i estakady, tj.: mosty drogowe i kolejowe

z wszelkiego rodzaju materia³ów (metalowe, betonowe

itp.), estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na dro-

gach wiejskich i leœnych, mosty dla pieszych, k³adki, most-

ki, w³¹czaj¹c konstrukcje dróg na tych obiektach wraz z

instalacjami oœwietlenia, sygnalizacji, bezpieczeñstwa i

postoju;

– tunele i przejœcia podziemne, tj.: budowle podziemne

przeznaczone do ruchu drogowego, kolejowego i piesze-

go wraz z instalacjami oœwietlenia, sygnalizacji, bezpie-

czeñstwa i postoju;

13) budowle wodne (wiersz 17) obejmuj¹ce:

– porty, przystanie i kana³y ¿eglowne, tj.: budowle portowe –

morskie, rzeczne i na jeziorach (nabrze¿a, doki, baseny

portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomo-

sty itp.), kana³y ¿eglowne, budowle rzeczne i na jeziorach

(œluzy, mosty i tunele kana³owe), nabrze¿a, uregulowane

brzegi rzek i dróg wodnych, porty wojskowe, stocznie;

– zapory wodne i podobne budowle do zatrzymywania

wody dla wszelkich celów: produkcji energii w elektrow-

niach wodnych, irygacji, regulacji sp³awnoœci, ochrony

przeciwpowodziowej, groble, tamy, jazy, stopnie wodne i

budowle zabezpieczaj¹ce brzegi;

– budowle in¿ynierskie s³u¿¹ce do nawadniania i kultywacji

ziemi, tj.: kana³y irygacyjne i inne budowle zwi¹zane z do-

starczaniem wody dla celów kultywacji ziemi, akwedukty,

budowle s³u¿¹ce drena¿owi i otwarte rowy drena¿owe;

14) ruroci¹gi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektro-
energetyczne przesy³owe (wiersz 18) obejmuj¹ce:

– ruroci¹gi przesy³owe do transportu ropy naftowej i gazu,

tj.: ruroci¹gi przesy³owe naziemne, podziemne lub pod-

wodne do transportu produktów naftowych i gazu, ruro-

ci¹gi przesy³owe naziemne, podziemne lub podwodne do

transportu produktów chemicznych i innych produktów,

stacje pomp;

– ruroci¹gi przesy³owe do transportu wody i œcieków, tj.: ru-

roci¹gi przesy³owe naziemne, podziemne i podwodne do

transportu wody i œcieków, stacje pomp, stacje filtrów lub

ujêæ wody;

– linie telekomunikacyjne przesy³owe (nadziemne, pod-

ziemne lub podwodne), systemy przekaŸnikowe, sieci ra-

diowe, telewizyjne lub kablowe, stacje przekaŸnikowe,

radary, maszty, wie¿e i s³upy telekomunikacyjne i infra-

strukturê radiokomunikacyjn¹;

– linie elektroenergetyczne przesy³owe nadziemne lub pod-

ziemne, s³upowe stacje transformatorowe (bez transfor-

matorów) i rozdzielcze;

15) ruroci¹gi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze
(wiersz 19) obejmuj¹ce:

– ruroci¹gi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne;

– ruroci¹gi sieci wodoci¹gowej rozdzielczej, tj.: ruroci¹gi

sieci rozdzielczej wody, ruroci¹gi sieci rozdzielczej

gor¹cej wody, pary i sprê¿onego powietrza, studnie, fon-

tanny, hydranty, wie¿e ciœnieñ;

– ruroci¹gi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory,

oczyszczalnie wód i œcieków (wiersz 20);

– linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rozdzielcze

(nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze (sta-

cje i podstacje transformatorowe, s³upy telegraficzne itp.),

lokalne sieci telewizji kablowej i zwi¹zane z ni¹ anteny

zbiorcze;

16) kompleksowe budowle na terenach przemys³owych
(wiersz 21) zawieraj¹ce kompleksowe obiekty budowlane

przemys³owe (elektrownie, rafinerie itp.), które nie maj¹ for-

my budynku i obejmuj¹ce:

– budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji z³ó¿ wê-

glowodorów, eksploatacji kamienio³omów, ¿wirowni itp.

(np. stacje za³adowcze i wy³adowcze, wyci¹gi szybowe

itp.), budowle wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wy-

twórni materia³ów budowlanych ceramicznych itp.;

– elektrownie wodne lub cieplne wytwarzaj¹ce energiê elek-

tryczn¹ (np. elektrownie opalane wêglem, elektrownie

atomowe), elektrownie napêdzane wiatrem, budowle

zak³adów do przetwarzania paliwa nuklearnego, spalarnie

odpadów;

– zak³ady chemiczne, tj.: budowle, bêd¹ce czêœci¹

zak³adów chemicznych, petrochemii lub rafinerii nafto-

wych, urz¹dzenia koñcowe dla wêglowodorów, koksow-

nie, gazownie;

– zak³ady przemys³u ciê¿kiego, gdzie indziej niesklasyfiko-

wane, tj.: budowle bêd¹ce czêœci¹ terenów zak³adów

przemys³u ciê¿kiego (wielkie piece, walcownie, odlewnie

itp.);

17) budowle sportowe i rekreacyjne (wiersz 22) obejmuj¹ce:

– boiska i budowle sportowe, tj.: zagospodarowane tereny

sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na œwie-

¿ym powietrzu, np. pi³ka no¿na, baseball, rugby, sporty

wodne, lekkoatletyka, wyœcigi samochodowe, rowerowe

lub konne;

– budowle sportowe i rekreacyjne pozosta³e, tj.: weso³e

miasteczka lub parki wypoczynkowe oraz inne obiekty na

wolnym powietrzu np.: trasy i szlaki narciarskie, wyci¹gi

orczykowe, krzese³kowe i kabinowe - zainstalowane na

sta³e, skocznie, tory saneczkowe, bobslejowe, pola

golfowe, lotniska sportowe, oœrodki jazdy konnej,

przystanie jachtowe oraz wyposa¿enie pla¿ i bazy

sportów wodnych, ogrody i parki publiczne, skwery,

ogrody botaniczne i zoologiczne, schroniska dla zwierz¹t;

18) obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej pozosta³e, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane (wiersz 23) obejmuj¹ce:

– obiekty in¿ynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry,

strzelnice (poligony); wojskowe centra doœwiadczalne itp.;

– obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasy-

fikowane, ³¹cznie z terenami wyrzutni satelitarnych; po-

rzucone obiekty by³ych terenów przemys³owych lub

miejskich, wysypiska œmieci i miejsca sk³adowania odpa-

dów.
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