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Wyszczególnienie Ogó³em
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Dzia³ 1. Cz³onkowie organów gminy wed³ug wieku — stan w dniu 31 XII

a) Prosimy wpisaæ znak “X” w odpowiedniej kratce.

1

Wyszczególnienie
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Dzia³ 2. Cz³onkowie organów gminy wed³ug poziomu wykszta³cenia — stan w dniu 31 XII

a) Nale¿y uwzglêdniæ wykszta³cenie ukoñczone.
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Dzia³ 3. Cz³onkowie organów gminy wed³ug grup zawodów — stan w dniu 31 XII
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Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki pu-
blicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.).



Dzia³ 4. Referenda gminne
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oddane na zaproponowane rozwi¹zania)
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Dzia³ 6. So³ectwa - stan w dniu 31 XII

Liczba so³ectw
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Dzia³ 5. Grunty komunalne — stan w dniu 31 XII

OBJAŒNIENIA do formularza SG-01 do czêœci “SAMORZ¥D”

Objaœnienia do dzia³u 2
W rubryce 1, zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn. zm.) nale¿y wykazaæ osoby, które
uzyska³y tytu³ licencjata, in¿yniera, magistra lub równorzêdny; uzyska³y stopieñ
naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytu³ naukowy profesora.

Rubrykê 2 nale¿y wype³niæ zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia
7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póŸn. zm.).

Rubryki 3, 4, 5 oraz 6 nale¿y wype³niæ zgodnie z art. 11a (odpowiednio
ust. 4, 3, 2, 1) ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty.

Objaœnienia do dzia³u 3

Dzia³ 3 nale¿y wype³niæ zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644). W
dziale tym powinny byæ podawane informacje o zawodach wykonywanych w
dniu wyborów. Emeryci i renciœci powinni byæ ujmowani wed³ug zawodu posia-
danego przed przejœciem na emeryturê lub rentê.

W rubryce 11 nale¿y wykazaæ osoby bezrobotne, niepracuj¹ce i nieszu-
kaj¹ce pracy oraz osoby ucz¹ce siê.

Objaœnienia do dzia³u 4

W przypadku zorganizowania wiêcej ni¿ jednego referendum dotycz¹cego
spraw tego samego rodzaju (odwo³anie rady gminy, odwo³anie wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, samoopodatkowanie mieszkañców, w innych
sprawach), odpowiednie informacje wprowadziæ nale¿y w kolejnych rubrykach
w³aœciwego wiersza.

Jeœli w trakcie jednego referendum g³osowaniu poddano wiêcej ni¿ jedn¹
sprawê, nale¿y wype³niæ dla ka¿dej ze spraw poddanej referendum osobny
wiersz.

W rubrykach 4-5 podaje siê liczbê wa¿nych g³osów oddanych na poszcze-
gólne rozwi¹zania w sprawie poddanej referendum (wynik referendum jest roz-
strzygaj¹cy w przypadku spe³nienia warunków okreœlonych w art. 55 i 56 usta-
wy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o referendum lokalnym - (Dz. U. Nr 88, poz.
985, z póŸn. zm.). W przypadku poddania referendum wiêcej ni¿ jednej sprawy,
liczbê g³osów ustala siê oddzielnie dla ka¿dego pytania.

Je¿eli referendum polega³o na dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowa-
nymi wariantami, w rubryce 4 nale¿y podaæ liczbê g³osów oddanych na najczê-
œciej wybierany wariant (nie wype³nia siê wówczas rubryki 5).

Objaœnienia do dzia³u 5

Dzia³ 5 nale¿y wype³niæ zgodnie z § 17 i § 18 ust. 3 i 4 rozporz¹dzenia Mini-
stra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Sprawy zaliczania grun-
tów do poszczególnych grup i podgrup rejestrowych reguluje za³¹cznik nr 2 do
ww. rozporz¹dzenia.

Nale¿y podaæ:
– w rubryce 1 - ³¹czn¹ powierzchniê gruntów ujmowanych w 4 i 5 grupie reje-

strowej w³aœcicieli nieruchomoœci i w³adaj¹cych,
– w rubryce 2 - powierzchniê gruntów ujmowanych w podgrupie rejestrowej

4.1.,
– w rubryce 3 - powierzchniê gruntów ujmowanych w podgrupie rejestrowej

4.2.,
– w rubryce 4 - powierzchniê gruntów ujmowanych w 5 grupie rejestrowej,
– w rubryce 5 - powierzchniê gruntów ujmowanych w podgrupie rejestrowej

5.1.

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L



TRANSPORT

Dzia³ 7. Krajowy transport drogowy osób (zezwolenia i licencje) i rzeczy (licencje) - stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
Liczba zezwoleñ na okres Autobusy

w szt5 lat poni¿ej 5 lat
0 1 2 3

Zezwolenia na podstawie ustawy o transpor-
cie drogowym z 2001 r. (z póŸn. zm.)
ogó³em (w. 2 + w. 4)

1

przewozy regularne 2

w tym na liniach komunikacji miejskiej na
obszarze s¹siaduj¹cych miast albo miast
i gmina)

3

przewozy regularne specjalne 4

Zezwolenia na przewozy regularne (które za-
chowa³y wa¿noœæ), wydane na podstawie po-
przednich przepisówb)

5

c)

Wyszczególnienie
Kod

(wype³nia
US)

08

09

10

11

12

13

14

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Liczba licencji na
wykonywanie:

-przewozu osób

autobusami 6
Liczba:
-wypisów z licencji

-pojazdów

autobusy 7

taksówkami
osobowymi

8 taksówki 9

- transportu drogo-
wego rzeczy

pojazdami
samochodowymi

10 wypisów z licencji
pojazdy
samochodowe

11

a) Patrz objaœnienia do komunikacji miejskiej. b) Patrz objaœnienia do dzia³u 7. c) Wydane na okres 5 lat i d³u¿ej lub czas nieoznaczony.

Nazwy miast lub miast i gmin objêtych wspóln¹ komunikacj¹ miejsk¹ w zakresie zezwoleñ ujêtych w wierszu 3a)

Wyszczególnienie
Kod

(wype³nia
US)

01

02

03

04

05

06

07

a) Podawaæ tylko nazwy miast i gmin s¹siaduj¹cych objêtych porozumieniem na prowadzenie wspólnej komunikacji miejskiej. Nie nale¿y wykazywaæ
nazw wsi wchodz¹cych w sk³ad danej gminy.



OBJAŒNIENIA do formularza SG-01
do czêœci “TRANSPORT”

Objaœnienia do dzia³u 7

W dziale 7 nale¿y podaæ dane dotycz¹ce zezwoleñ i licencji na krajowy transport drogowy osób, wydanych na podsta-
wie ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z póŸn. zm.).

W dziale nale¿y podaæ równie¿ informacje dotycz¹ce zezwoleñ na przewozy regularne wydanych na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942, z
póŸn. zm.), o ile zezwolenia te zachowa³y wa¿noœæ zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogo-
wym.

Jeœli przedsiêbiorcy posiadaj¹cy zezwolenia na przewozy regularne na podstawie przepisów ustawy z 1997 r. uzyskali
na tê sam¹ liniê komunikacyjn¹ zezwolenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogo-
wym, dane dotycz¹ce tych zezwoleñ nale¿y wykazywaæ tylko w wierszach 1 do 4, natomiast nie uwzglêdniaæ w wierszu 5.

W dziale nale¿y uwzglêdniæ informacje dotycz¹ce zezwoleñ wydanych (w latach poprzednich i roku bie¿¹cym ³¹cznie)
do 31 XII, po wyeliminowaniu zezwoleñ, które wygas³y lub zosta³y cofniête (tj. dane dotycz¹ce wszystkich wa¿nych zezwo-
leñ wed³ug stanu na dzieñ 31 XII).

Przewozy regularne (w. 2) - publiczne przewozy osób i ich baga¿u spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:

– wykonywane wed³ug rozk³adu jazdy podanego przez przewoŸnika drogowego do publicznej wiadomoœci przez og³osze-
nie wywieszone na przystankach i dworcach autobusowych;

– podczas których wsiadanie i wysiadanie pasa¿erów odbywa siê na przystankach okreœlonych w rozk³adach jazdy;

– w których nale¿noœæ za przejazd jest pobierana zgodnie z taryf¹ lub cennikiem op³at podanym do publicznej wiadomoœci;

– wykonywane zgodnie z warunkami przewozu osób okreœlonymi w zezwoleniu.

Komunikacja miejska - przewozy regularne wykonywane w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach ad-
ministracyjnych miasta lub miasta i gminy albo s¹siaduj¹cych miast i gmin, je¿eli zawar³y porozumienie lub utworzy³y
zwi¹zek miêdzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

Dane dotycz¹ce zezwoleñ na komunikacjê miejsk¹ nale¿y uwzglêdniæ w wierszu 2, a w przypadku realizowania wspól-
nej komunikacji na podstawie zawartego porozumienia z s¹siaduj¹cymi miastami albo miastami i gminami wype³niæ rów-
nie¿ wiersz 3 oraz w tablicy pod dzia³em 7 wyszczególniæ nazwy tych miast i gmin.

Przewozy regularne specjalne (w. 4) - niepubliczne przewozy regularne okreœlonej grupy osób, z wy³¹czeniem innych
osób (np. przewozy pracowników na trasie miêdzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy, przewozy uczniów i studen-
tów do i z instytucji edukacyjnych itp.).

Autobusy (w. 7) - pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu powy¿ej 9 osób ³¹cznie z kie-
rowc¹.

W wierszu 6 i 7 nale¿y odpowiednio podaæ liczbê wydanych(w latach poprzednich i roku bie¿¹cym ³¹cznie) do 31 XII li-
cencji (po wyeliminowaniu cofniêtych lub tych, które wygas³y) na wykonywanie przewozu osób autobusami (w. 6) oraz
³¹czn¹ liczbê wypisów z licencji (w. 7), których te licencje dotycz¹ (lub ³¹czn¹ liczbê autobusów).

Taksówki osobowe (w. 9) - pojazdy samochodowe odpowiednio wyposa¿one i oznakowane przeznaczone do prze-
wozu na podstawie taksometru za op³at¹ osób (nie wiêcej ni¿ 9 ³¹cznie z kierowc¹) oraz ich baga¿u podrêcznego. Dla tak-
sówek osobowych nale¿y w wierszu 8 podaæ liczbê wydanych (w latach poprzednich i roku bie¿¹cym ³¹cznie) do 31 XII li-
cencji (po wyeliminowaniu cofniêtych lub tych, które wygas³y) oraz w wierszu 9 ³¹czn¹ liczbê pojazdów, których te licencje
dotycz¹.

W wierszu 10 i 11 nale¿y odpowiednio podaæ liczbê wydanych (w latach poprzednich i roku bie¿¹cym ³¹cznie) do 31 XII
licencji (po weliminowaniu cofniêtych lub tych, które wygas³y) na wykonywanie transportu drogowego rzeczy pojazdami
samochodowymi tj. samochodami ciê¿arowymi i ci¹gnikami samochodowymi (w. 10) oraz ³¹czn¹ liczbê wypisów z licencji
(w.11), których te licencje dotycz¹.

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L




