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Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wype³niaj¹ 2 sprawozdania: oddzielnie dla miasta,
oddzielnie dla pozosta³ej czêœci gminy 3

CZÊŒÆ A

Wyszczególnienie

Osobom fizycznym Zak³adom pracy Spó³dzielniom mieszka-
niowym Innym podmiotom

mieszka-
nia

powierzch-
nia u¿ytkowa
mieszkañ w

m2 a)

mieszka-
nia

powierzch-
nia u¿ytkowa
mieszkañ w

m2 a)

mieszka-
nia

powierzch-
nia u¿ytkowa
mieszkañ w

m2 a)

mieszka-
nia

powierzch-
nia u¿ytkowa
mieszkañ w

m2 a)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

W domach wielorodzin-
nych sprzedane osobom
fizycznym

1

W budynkach sprzedanych
osobom fizycznym 2

W budynkach zwróconych
dawnym w³aœcicielom 3

Wyszczególnienie Mieszkania
Powierzchnia u¿ytkowa

mieszkañ w m2

(bez znaku po przecinku)

0 1 2

Ogó³em 1

w tym

w budynkach stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ 2

socjalne 3

Niezamieszkane (z ogólnej liczby mieszkañ) 4

Liczba mieszkañ, w których zachodzi³ przypadek zmiany lokatora -
ogó³em

5

z tego

1 raz 6

2 razy 7

3 razy i wiêcej 8

a) Znajduj¹ce siê w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ i wspó³w³asnoœæ gminy ³¹cznie z zasobami mieszkaniowymi Skarbu Pañstwa pozostaj¹cymi w
zarz¹dzie gminy.

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.).

E-mail sekretariatu urzêdu - WPISYWAÆ WIELKIMI LITERAMI

Dzia³ 2. Zasoby mieszkaniowe sprzedane lub przekazane w latach 2006-2007

a) Bez znaku po przecinku.

Dzia³ 1. Zasoby mieszkaniowe stanowi¹ce w³asnoœæ gminy a) oraz rotacja lokatorów w tych mieszkaniach
- stan w dniu 31 XII



Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Mieszkania 1

Powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ w m2
(bez znaku po przecinku) 2

Wyszczególnienie Zak³adów pracy Spó³dzielni
mieszkaniowych

Innych
podmiotów

0 1 2 3

Mieszkania 1

Powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ w m2

(bez znaku po przecinku)
2

Dzia³ 3. Zasoby mieszkaniowe przejête od innych podmiotów w latach 2006-2007

Dzia³ 4. Zasoby mieszkaniowe przekazane na cele niemieszkalne w latach 2006-2007

a) Z jednym znakiem po przecinku. b) Od stycznia do grudnia, tj. bez zaleg³oœci z poprzednich lat.

Wyszczególnienie Ogó³em
W tym ponad
3 miesi¹ce

0 1 2

Liczba mieszkañ, których lokatorzy zalegaj¹ z op³atami za mieszkanie

st
a

n
w

d
n

iu
3

1
X

II 1

Wysokoœæ zaleg³oœci wraz z odsetkami (za rok sprawozdawczy)
w tys. z³otycha)b) 2

Liczba tocz¹cych siê w s¹dzie postêpowañ
eksmisyjnych z lokali mieszkalnych stano-
wi¹cych w³asnoœæ jednostki sprawozdaw-
czej

ogó³em 3

w tym z powodu zaleg³oœci w op³atach
za mieszkanie

4

Liczba orzeczonych przez s¹d eksmisji
z lokali mieszkalnych w roku, za który
sk³adane jest sprawozdanie

ogó³em 5

w tym z powodu zaleg³oœci w op³atach
za mieszkanie

6

Liczba wykonanych eksmisji z lokali miesz-
kalnych w roku, za który sk³adane jest spra-
wozdanie

ogó³em 7

w tym z powodu zaleg³oœci w op³atach
za mieszkanie

8

Dzia³ 5. Zaleg³oœci w op³atach za mieszkanie i podjête dzia³ania eksmisyjne

Wyszczególnienie
Liczba mieszkañ

ogó³em w tym mieszkañ, których remont
bezpoœrednio dotyczy³

0 1 2

w budynkach wyremontowanych

Remonty kapitalne 01

Roboty
remontowe

wymiana instalacjia) 02

remont dachu 03

wymiana stolarki budowlanej 04

w budynkach po modernizacji

Instalacje
nowo dopro-
wadzone

wodoci¹g 05

kanalizacja 06

centralne ogrzewanie 07

ciep³a woda 08

gaz sieciowy 09

Zasoby, do których doprowadzono nowe instala-
cje (patrz objaœnienia do dzia³u 6)

10

Ocieplenie budynków 11

Dzia³ 6. Remonty i modernizacja mieszkañ w budynkach mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy

a) Wszystkich b¹dŸ niektórych.



Dzia³ 1. Eksploatacja wodoci¹gu i kanalizacji

Wyszczególnienie
Wykonanie w dam3a)

(1 dam3=1 tys. m3)

0 1

Wodo-
ci¹g

woda
pobrana
z ujêæ

razem 01

w tym z ujêæ powierzchniowych 02

woda pobrana na w³asne cele technologiczne 03

straty wody 04

zakup hurtowy
wody

razem 05

w tym z zagranicy 06

sprzeda¿
hurtowa wody

razem 07

w tym za granicê 08

woda do-
starczo-
na
(zu¿ycie
wody)

razem 09

z
tego

gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym 10

na cele produkcyjne 11

pozosta³e cele 12

Kanali-
zacja

œcieki
odpro-
wadzone

razem 13

w tym
od gospodarstw domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych 14

od jednostek dzia³alnoœci produkcyjnej (przedsiêbiorstw, zak³adów prze-
mys³owych, budownictwa, transportu itp.)

15

CZÊŒÆ B

a) Z jednym znakiem po przecinku.

Wyszczególnienie Stan na koniec roku

0 1

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna
czynnych urz¹dzeñ w m3/d

ujêæ wody 1

uzdatniania 2

ca³ego wodoci¹gu 3

D³ugoœæ
czynnej sieci
w kma)

magistralnej (przesy³owej) 4

po³¹czeñ prowadz¹cych do budynków
i innych obiektów

wodoci¹gowych 5

kanalizacyjnych 6

Dzia³ 2. Urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne

a) Z jednym znakiem po przecinku.

a) Z jednym znakiem po przecinku.

Dzia³ 3. Dane o wodoci¹gach i kanalizacji - stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Wodoci¹g

d³ugoœæ czynnej sieci rozdzielczej (bez przy³¹czy)
w kma)

1

po³¹czenia do sieci wodoci¹gowej budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

d³ugoœæ 2

liczba
w szt.

3

Czynne zdroje uliczne 4

Kanalizacja

d³ugoœæ czynnej sieci sanitarnej (bez przykanalików)
w kma)

5

po³¹czenia do sieci kanalizacyjnej budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

d³ugoœæ 6

liczba w szt. 7



Dzia³ 4. Utrzymanie porz¹dku i czystoœci w gminie

Wyszczególnienie Ogó³em

0 1

Selektywna zbiórka
odpadów komunalnych
w tonach w ci¹gu roku
(z jednym znakiem po
przecinku)

razem 01

papier i tektura 02

szk³o 03

tworzywa sztuczne 04

metale 05

tekstylia 06

niebezpieczne 07

wielkogabarytowe 08

o kodach: 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 09

biodegradowalne 10

Nielegalne wysypiska

istniej¹ce - stan w dniu
31 XII

w sztukach 11

powierzchnia w m2 12

zlikwidowane w sztukach 13

odpady komunalne zebrane podczas likwidacji “dzikich wysy-
pisk” w tonacha) 14

Budynki mieszkalne objête zbiórk¹ odpadów komunalnych w sztukach 15

Gromadzenie i wywóz nieczystoœci
ciek³ych - stan w dniu 31 XII

zbiorniki bezodp³ywowe

w szt.

16

oczyszczalnie przydomowe 17

stacje zlewne 18

a) Z jednym znakiem po przecinku.

Dzia³ 5. Gospodarka gruntami pod budownictwo mieszkaniowe

Wyszczególnienie

Grunty przekazane inwesto-
rom w roku sprawozdaw-

czym

Grunty w zasobie w haa )

(stan w dniu 31 XII)

razem w haa) razem w tym uzbrojone

0 1 2 3

Budownictwo mieszkaniowe (w. 2+3) 1

Wielorodzinne 2

Jednorodzinne 3

Z wiersza 1
przypada na

spó³dzielcze 4 a) Z jednym znakiem po przecinku.

komunalne 5

TBS 6

osób fizycznych 7

spó³ek i innych 8

Dzia³ 6. Dodatki mieszkaniowe

Wyszczególnienie

Liczba
wyp³aconych

dodatków
mieszkanio-

wych

Kwota wyp³aconych
dodatków

mieszkaniowych
w z³otych

Ograniczenie wysokoœci dodatków w %a)

50 51-69 70 71-89 90

0 1 2 3 4 5 6 7

Ogó³em (w. 2+3+4+5+6+7) 1

Z
te

g
o

w
za

so
b
ie gminnym 2

spó³dzielczym 3

wspólnot mieszkaniowych 4

prywatnym 5

TBS 6

innym 7

a) Wstawiæ “X” w odpowiedni¹ rubrykê.



Dzia³ 7. Targowiska (stan w dniu 31 XII)

Targowiska sta³e
Targowiska
sezonowe

(w ci¹gu roku)
Roczne wp³ywy
z op³aty targo-
wej w tys. z³

(z jednym zna-
kiem po prze-

cinku)
liczba targowisk

w tym z prze-
wag¹ sprzeda¿y

drobnode-
talicznej

powierzchnia targowisk w m2 liczba sta³ych punktów sprzeda¿y
drobnodetalicznej

liczba targowisk
lub miejsc wyznaczo-
nych na ulicach i pla-
cach uruchomionych

okresowo
ogó³em w tym

sprzeda¿owa ogó³em
w tym na targo-
wiskach czyn-

nych codziennie

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA

do czêœci "Gospodarka mieszkaniowa i komunalna"

CZÊŒÆ A

Dzia³ 1. Zasoby mieszkaniowe stanowi¹ce w³asnoœæ gminy oraz
rotacja lokatorów w tych mieszkaniach

W tym dziale nale¿y wykazaæ wszystkie zasoby mieszkaniowe sta-
nowi¹ce w³asnoœæ gminy znajduj¹ce siê w budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych, niezale¿nie czy s¹ administrowane/zarz¹dzane przez gminê,
czy te¿ zosta³y przekazane w administracjê zlecon¹ innemu podmiotowi, jak
równie¿ mieszkania gminne w budynkach stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ
gminy (bez lokali stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych b¹dŸ w³asnoœæ
innych podmiotów).

Je¿eli gmina zarz¹dza mieszkaniami stanowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, to nale¿y je uj¹æ ³¹cznie z zasobami stanowi¹cymi w³asnoœæ gminy.

Uwaga! Je¿eli gmina zarz¹dza lub administruje zasobami wspólnoty
mieszkaniowej, to dla tych zasobów sporz¹dza sprawozdanie M-01.

W wierszu 1 nale¿y wykazaæ informacje o mieszkaniach bêd¹cych
w³asnoœci¹ gminy, znajduj¹cych siê w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ i
wspó³w³asnoœæ gminy. Nale¿y uwzglêdniæ równie¿ te mieszkania, które 31 XII
nie by³y czasowo zamieszkane, np. by³y w trakcie zmiany najemcy, w remon-
cie.

W wierszu 2 nale¿y wykazaæ informacje o mieszkaniach bêd¹cych
w³asnoœci¹ gminy, ale znajduj¹cych siê w budynkach, w których gmina ma
wspó³w³asnoœæ lub znajduj¹ siê one w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

W wierszu 3 nale¿y wykazaæ mieszkania socjalne, które gmina zakwalifi-
kowa³a do tej kategorii zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 71, poz. 733).

Mieszkania socjalne to mieszkania nadaj¹ce siê do zamieszkania ze
wzglêdu na wyposa¿enie i stan techniczny, których powierzchnia pokoi przy-
padaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10
m2, przy czym lokale te mog¹ byæ o obni¿onym standardzie.

W wierszu 4 nale¿y podaæ dane o mieszkaniach niezamieszkanych sta-
nowi¹cych w³asnoœæ gminy.

Do mieszkañ niezamieszkanych nale¿y zaliczyæ mieszkania, w których w
dniu 31 XII roku sprawozdawczego nie by³a zameldowana (na pobyt sta³y lub
czasowy) ¿adna osoba ani te¿ nie mieszka³a, nawet czasowo, ¿adna osoba
bez zameldowania. Dotyczy to mieszkañ nierozdysponowanych znaj-
duj¹cych siê w budynkach nowo zbudowanych, oddanych do u¿ytku, miesz-
kañ bêd¹cych w remoncie b¹dŸ wykwaterowanych do remontu, mieszkañ nie-
zamieszkanych z powodu tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego lub egze-
kucyjnego, mieszkañ nieprzyjêtych do zasiedlenia z powodu ich z³ego stanu
technicznego, mieszkañ pozostaj¹cych w rezerwie jednostki sprawozdaw-
czej, tak¿e niezamieszkanych z innych przyczyn.

W wierszach 5 - 8 nale¿y wykazaæ mieszkania, w których zachodzi³ przy-
padek zmiany lokatora.

Powierzchnia u¿ytkowa mieszkania jest sum¹ powierzchni wszystkich
pomieszczeñ znajduj¹cych siê w obrêbie mieszkania, a w szczególnoœci:
pokoi, kuchni (z oknem i bez okna), alkow, spi¿arni, przedpokoi, holi, ³azienek,
ubikacji, obudowanej werandy lub ganku oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych
mieszkalnym lub gospodarczym potrzebom mieszkañców lokalu, bez
wzglêdu na ich przeznaczenie i sposób u¿ytkowania. Nie zalicza siê do
powierzchni u¿ytkowej mieszkania powierzchni: balkonów, tarasów i loggii,
antresol, szaf i schowków w œcianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i
komórek przeznaczonych do przechowywania opa³u oraz powierzchni
gara¿y.

Dzia³ 2. Zasoby mieszkaniowe sprzedane lub przekazane w la-
tach 2006-2007

W tym dziale nale¿y wykazaæ mieszkania sprzedane lub przekazane w
2006 i 2007 r. osobom fizycznym oraz zwrócone dawnym w³aœcicielom przez
gminê. Dane o mieszkaniach nale¿y wykazaæ podaj¹c: liczbê mieszkañ i ich
powierzchniê u¿ytkow¹.

W wierszu 1 nale¿y podaæ dane o liczbie sprzedanych mieszkañ w budyn-
kach wielomieszkaniowych, które wczeœniej stanowi³y w³asnoœæ gminy, a w
dniu 31 XII nie wchodzi³y ju¿ w sk³ad zasobów mieszkaniowych gminy.

Za mieszkania sprzedane nale¿y uwa¿aæ takie, co do których zosta³y
zawarte umowy o ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci w formie aktu notarialnego
(z dotychczasowym lokatorem lub innym). Je¿eli wskutek wykupu wszystkie
mieszkania w budynku sta³y siê w³asnoœci¹ osób fizycznych (uby³y z zasobów
gminy), to wszystkie sprzedane mieszkania nale¿y wykazaæ w wierszu 1 (nie
uwzglêdniaæ tych mieszkañ w wierszu 2).

W wierszu 2 nale¿y wykazaæ mieszkania w budynkach sprzedanych w
ca³oœci (pojedynczym) osobom fizycznym na podstawie umowy zawartej w
formie aktu notarialnego i w dniu 31 XII nie wchodzi³y ju¿ w sk³ad zasobu miesz-
kaniowego gminy.

W wierszu 3 nale¿y wykazaæ dane o mieszkaniach w budynkach zreprywa-
tyzowanych w 2006 i 2007 r., tzn. takich, które zosta³y zwrócone dawnym
w³aœcicielom lub ich spadkobiercom i skreœlone z zasobów gminy.

Osoba fizyczna - dotyczy mieszkañ do których prawo w³asnoœci naby³a
osoba fizyczna (jedna lub wiêcej, np. wspó³ma³¿onkowie), przy czym osoba ta
mo¿e byæ w³aœcicielem ca³ej nieruchomoœci, na której po³o¿one jest mieszkanie
lub posiadaæ udzia³ w nieruchomoœci wspólnej, jako prawo zwi¹zane z odrêbn¹
w³asnoœci¹ lokalu mieszkalnego np. znajduj¹cego siê w budynku objêtym
wspólnot¹ mieszkaniow¹. Prawo w³asnoœci powinno byæ ujawnione w ksiêdze
wieczystej, a w razie jej braku w innym dokumencie potwierdzaj¹cym w³asnoœæ.

Zak³ad pracy - dotyczy mieszkañ, które s¹ w³asnoœci¹ przedsiêbiorstw
pañstwowych (w tym Lasów Pañstwowych) oraz pañstwowych jednostek orga-
nizacyjnych, np. instytutów badawczych, pañstwowych wy¿szych uczelni,
instytucji artystycznych, przedsiêbiorstw komunalnych z wyj¹tkiem przedsiê-
biorstw gospodarki mieszkaniowej, przedsiêbiorstw prywatnych i innych pry-
watnych jednostek organizacyjnych.

Spó³dzielnia mieszkaniowa - dotyczy mieszkañ przekazanych spó³dziel-
niom mieszkaniowym.

Inny podmiot - dotyczy mieszkañ np. zwi¹zków zawodowych, stowarzy-
szeñ, fundacji, partii politycznych, samorz¹dów zawodowych i gospodarczych,
Koœcio³a Katolickiego i zwi¹zków wyznaniowych, uczelni katolickich i instytutów
koœcielnych.

Dzia³ 3. Zasoby mieszkaniowe przejête od innych podmiotów w la-
tach 2006 - 2007

W tym dziale nale¿y wykazaæ dane o liczbie mieszkañ oraz ich powierzchni
u¿ytkowej, które w 2006 i 2007 r. w drodze umowy zawartej w formie aktu nota-
rialnego zosta³y nieodp³atnie przekazane gminom.

Dzia³ 4. Zasoby mieszkaniowe przekazane na cele niemieszkalne

W tym dziale nale¿y wykazaæ lokale mieszkalne, izby oraz ich powierzchniê
u¿ytkow¹ mieszkañ, które w 2006 i 2007 r. zosta³y skreœlone z zasobów gminy
w wyniku ich przekazania na inne cele niemieszkalne.

Dzia³ 5. Zaleg³oœci w op³atach za mieszkanie i podjête dzia³ania
eksmisyjne

W wierszu 1 (rubr.1) nale¿y wykazaæ liczbê mieszkañ bêd¹cych w³asno-
œci¹ gminy, których lokatorzy zalegaj¹ z bie¿¹cymi op³atami (za okres od
01.01.2007 r. do 31.12. 2007 r.) za mieszkanie minimum przez 1 miesi¹c. Z
ogó³u lokatorów zalegaj¹cych z op³atami nale¿y wyodrêbniæ tych, którzy zale-
gaj¹ z op³atami ponad 3 miesi¹ce i wykazaæ ich w rubr. 2.

W wierszu 2 nale¿y podaæ ³¹czne kwoty zaleg³ych za 2007r. nale¿noœci
wraz z odsetkami od lokatorów wykazanych w wierszu 01. Kwoty nale¿y podaæ
w tysi¹cach z³otych z jednym miejscem po przecinku.

W wierszu 3 nale¿y wykazaæ dane dotycz¹ce wniesionych do s¹du spraw o
eksmisjê z lokali mieszkalnych w budynkach zarz¹dzanych przez gminê, a
tak¿e z lokali stanowi¹cych w³asnoœæ gminy, a zarz¹dzanych przez inne pod-
mioty. Dane powinny obejmowaæ sprawy wniesione w 2007 roku nieorzeczone
przez s¹d (niezakoñczone prawomocnym wyrokiem).

Do wiersza 4 nale¿y wyodrêbniæ, spoœród postêpowañ eksmisyjnych
wykazanych w wierszu 3, te postêpowania, które zosta³y wniesione z powodu
nieuiszczania op³at za mieszkanie.



W wierszach 5 - 6 nale¿y wykazaæ liczbê orzeczonych przez s¹d eksmisji
z lokali mieszkalnych w 2007 roku, z wyodrêbnieniem (w wierszu 6) orzeczo-
nych eksmisji z powodu nieuiszczania op³at za mieszkanie.

W wierszach 7 - 8 nale¿y wykazaæ liczbê wykonanych eksmisji z lokali
mieszkalnych w 2007 roku, z wyodrêbnieniem (w wierszu 8) eksmisji z
powodu nieuiszczania op³at za mieszkanie.

Dzia³ 6. Remonty i modernizacja mieszkañ w budynkach miesz-
kalnych stanowi¹cych w³asnoœæ gminy

W tym dziale gmina wykazuje dane tylko o przeprowadzonych remontach
i modernizacjach w mieszkaniach, które znajduj¹ siê w budynkach sta-
nowi¹cych jej w³asnoœæ. W budynkach stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ gminy
informacje o remontach wype³niaj¹ wspólnoty mieszkaniowe na formularzu
M-01.

Liczbê mieszkañ w budynkach poddanych remontom nale¿y podaæ w
dwojakim ujêciu:
– w rubryce 1 nale¿y podaæ ogóln¹ liczbê mieszkañ w budynku po zakoñczo-

nym remoncie,
– w rubryce 2 tylko te mieszkania, które bezpoœrednio "zyska³y w wyniku re-

montu", np. w przypadku remontu dachu - te mieszkania, które znajduj¹ siê
na ostatniej kondygnacji i by³y nara¿one na zalewanie w czasie deszczu; w
przypadku wymiany instalacji - liczbê mieszkañ, w których wymieniono in-
stalacje, np. je¿eli wymieniono tylko w jednym pionie - liczbê mieszkañ w
tym pionie.

W wierszu 01 nale¿y wykazaæ liczbê mieszkañ znajduj¹cych siê w
budynkach, w których zakoñczono remonty kapitalne.

Pod pojêciem "remont kapitalny budynku" rozumie siê roboty remontowe
maj¹ce na celu przywrócenie budynkowi (mieszkaniom) pierwotnej lub prawie
pierwotnej wartoœci technicznej i u¿ytkowej.

O zaliczeniu wykonanych remontów do kategorii remontu kapitalnego
decyduje kryterium iloœci (co najmniej 60%) wszystkich podstawowych ele-
mentów budowlanych i instalacyjnych poddanych naprawom g³ównym b¹dŸ
wymianom, których przeprowadzenie wymaga³o wykwaterowania osób z
lokali mieszkalnych (wszystkich b¹dŸ niektórych).

W wierszach 02-04 nale¿y wykazaæ liczbê mieszkañ w budynkach, które
wprawdzie nie podlega³y remontowi kapitalnemu, ale przeprowadzono w nich
(i zakoñczono) remont (wymianê) elementów budowlanych, wymienionych na
formularzu (instalacje, dach, wymiana stolarki budowlanej).

Przez naprawê g³ówn¹ rozumie siê gruntowny remont obejmuj¹cy co naj-
mniej 50% stanu fizycznego poszczególnych elementów budynku lub instala-
cji.

Do podstawowych elementów budowlanych zalicza siê: œciany konstruk-
cyjne, konstrukcje i krycie dachu, tynki zewnêtrzne i wewnêtrzne, stropy, sto-
larkê budowlan¹, pod³ogi i piece grzewcze.

Przy wymianie stolarki budowlanej (wiersz 04) na klatkach schodowych
nale¿y uwzglêdniæ wszystkie mieszkania znajduj¹ce siê na tej klatce.

Do instalacji w budynkach, które nale¿y braæ pod uwagê przy kwalifikowa-
niu remontu w budynku, zalicza siê instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹,
centralnego ogrzewania, ciep³ej wody, gazu sieciowego, elektryczn¹ i dŸwi-
gow¹.

Przez modernizacjê nale¿y rozumieæ doprowadzenie do budynków i
mieszkañ instalacji sanitarno - technicznych (wodoci¹g, kanalizacja, cen-
tralne ogrzewanie, ciep³a woda, gaz sieciowy), a których budynki i mieszkania
w tych budynkach wczeœniej nie posiada³y.

W wierszu 10 nie nale¿y sumowaæ danych z wierszy od 05 do 09, lecz
wpisaæ liczbê mieszkañ, do których doprowadzono nowe instalacje, licz¹c
mieszkanie niezale¿nie od liczby doprowadzonych nowych instalacji, tylko
jeden raz.

Przyk³adowo: jeœli do budynku dwumieszkaniowego doprowadzono
instalacje: wodoci¹g, kanalizacjê i gaz sieciowy, a do budynku dziesiêcio-
mieszkaniowego tylko gaz sieciowy, to zapisy w poszczególnych wierszach
bêd¹ nastêpuj¹ce: wiersz 05 rubr.1 - 2; wiersz 06 rubr. 1 - 2; wiersze 07, 08
we wszystkich rubrykach - kreski; wiersz 09 rubr. 1 - 12; wiersz 10 rubr. 1 -
12.

W wierszu 11 (rubr. 2) nale¿y wykazaæ te mieszkania, które maj¹ œcianê
ocieplon¹.

CZÊŒÆ B

Dzia³ 1. Eksploatacja wodoci¹gów i kanalizacji

Sprawozdanie sporz¹dzaj¹ te gminy, które:
– maj¹ w zarz¹dzie b¹dŸ administracji sieæ wodoci¹gow¹ lub kanalizacyjn¹ i

posiadaj¹ w³asne ujêcie wody,
– nie posiadaj¹ w³asnego ujêcia wody, a rozprowadzaj¹ sieci¹ (bêd¹c¹ w

zarz¹dzie b¹dŸ administracji) wodê zakupion¹.
Jednostki wydzielone na terenie gminy, powo³ane do zarz¹dzania

wodoci¹gami i kanalizacj¹, podaj¹ informacje w M-06.
Uwaga! Formularza nie wype³niaj¹ jednostki, których inwestycja w zakre-

sie wodoci¹gów i kanalizacji nie zosta³a w roku sprawozdawczym zako-
ñczona ostatecznym odbiorem technicznym.

Wielkoœæ poboru wody nale¿y podawaæ na podstawie ewidencji pomia-
rów prowadzonej zgodnie z ustaw¹ z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póŸn. zm.). Na podstawie dokumentacji op³at za
us³ugi nale¿y podawaæ wielkoœci dotycz¹ce dystrybucji wody i odprowadzania
œcieków.

W wierszu 01 nale¿y podaæ iloœæ wody pobranej ze wszelkiego typu
studni, ze Ÿróde³ naturalnych, rzek, jezior, ze sztucznych zbiorników wod-
nych, z urz¹dzeñ systemów odwadniaj¹cych. W wierszu tym podaje siê wodê
surow¹, wymagaj¹c¹ oczyszczenia (uzdatniania) przed wt³oczeniem do sieci.
Je¿eli woda pobrana z ujêæ nie wymaga obróbki technologicznej, nale¿y
wykazaæ j¹ jako wodê czyst¹.

Iloœæ wody pobranej z ujêæ nale¿y podawaæ na podstawie odczytów zain-
stalowanych wodomierzy, a w przypadku ich braku w oparciu o rejestry z
przep³ywomierzy lub na podstawie wydajnoœci urz¹dzeñ ujmuj¹cych wodê i
czas ich pracy w ci¹gu roku sprawozdawczego.

W wierszu 02 nale¿y wykazaæ iloœæ wody pobranej w roku sprawozdaw-
czym z naturalnych Ÿróde³ wody powierzchniowej, tj. z rzek, jezior i sztucz-
nych zbiorników wodnych. Iloœæ ta mo¿e byæ mniejsza lub równa w stosunku
do podanej w wierszu 01.

W wierszu 03 nale¿y wykazaæ iloœæ wody, która zosta³a zu¿yta na w³asne
cele zwi¹zane z technologicznym procesem produkcji wody, np. filtrowanie,
p³ukanie urz¹dzeñ filtruj¹cych lub sieci itp.

W wierszu 04 nale¿y wykazaæ iloœæ wody, która zosta³a utracona w sferze
procesów dystrybucyjnych (nieszczelnoœci sieci wodoci¹gowej, awarie, b³êdy
w pomiarach itp.). W podanej wielkoœci nie uwzglêdnia siê wody zu¿ytej w pro-
cesie technologicznym, np. do filtracji wody, czyszczenia filtrów, p³ukania sieci
itp.

W wierszu 05 nale¿y wykazaæ ogóln¹ iloœæ wody nabytej do dalszej
odsprzeda¿y, jak i dla w³asnych celów, od wodoci¹gów komunalnych i od
innych dostawców (np. kopalñ wêgla, PKP, zak³adów przemys³owych) oraz
wodê zakupion¹ z importu, któr¹ nale¿y wyodrêbniæ w wierszu 06.

W wierszu 07 nale¿y wykazaæ wodê oddan¹ innym jednostkom, np. komu-
nalnym rozdzielniom wody, zak³adom przemys³owym itp. do dalszej odsprze-
da¿y (w ca³oœci lub w czêœci) za pomoc¹ w³asnej sieci tych jednostek, niezale-
¿nie od p³aconych przez odbiorców stawek, jak równie¿ wodê oddan¹ nie-
odp³atnie i sprzeda¿ wody za granicê, któr¹ nale¿y wyodrêbniæ w wierszu 08.

W wierszu 09 nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ iloœæ wody dostarczonej wszystkim
odbiorcom (bez wzglêdu na to, czy to bêdzie odbiorca zewnêtrzny, czy wew-
nêtrzny - wed³ug struktury organizacyjnej). Dane te nale¿y podawaæ na podsta-
wie odczytów wodomierzy, a w razie ich braku na podstawie stosownych norm
zu¿ycia (rycza³tów) itp. stanowi¹cych dokumentacjê do wystawiania faktur
obci¹¿aj¹cych za wodê.

W wierszu 10 nale¿y wykazaæ iloœæ wody bezpoœrednio dostarczonej
gospodarstwom domowym, indywidualnym gospodarstwom rolnym i osobom
zamieszka³ym w obiektach d³ugotrwa³ego zbiorowego zamieszkania (internaty,
domy studenckie, hotele pracownicze, domy dziecka, domy opieki spo³ecznej
dla osób przewlekle chorych lub upoœledzonych, klasztory, domy zakonne)
odp³atnie i nieodp³atnie, niezale¿nie od wysokoœci op³at pobieranych za tê wodê
i siedziby gospodarstwa (miasto, wieœ).

Iloœæ wody nale¿y wykazaæ na podstawie:
– wskazañ wodomierzy,
– danych zawartych w rachunkach za sprzedan¹ wodê lub innych dokumentów,
– norm zu¿ycia wody oraz liczby ludnoœci korzystaj¹cej, liczby zwierz¹t gospo-

darskich itp. w przypadku braku urz¹dzeñ pomiarowych.
Do wody dostarczonej gospodarstwom domowym nie zalicza siê wody

dostarczonej do budynków mieszkalnych bêd¹cych w budowie oraz do obiek-
tów czasowego zakwaterowania: domów noclegowych, wczasowych, hoteli,
sanatoriów, szpitali, schronisk turystycznych, ¿³obków, przedszkoli, zak³adów
penitencjarnych itp.

W wierszu 11 nale¿y wykazaæ (bez wzglêdu na stosowane taryfy op³at)
wodê dostarczon¹ przedsiêbiorstwom i zak³adom produkcyjnym we wszystkich
dzia³ach gospodarki narodowej niezale¿nie od tego, czy zosta³a ona zu¿yta na
cele produkcyjne, czy socjalno-bytowe pracowników (w znajduj¹cych siê na
terenie zak³adów umywalniach, ³aŸniach, sto³ówkach, budynkach biurowych
itp.).

W wierszu 12 nale¿y wykazaæ wodê dostarczon¹, która nie zosta³a wyka-
zana w wierszu 10 lub 11.

W wierszach 13 - 15 nale¿y wykazaæ œcieki odprowadzone w ci¹gu roku
sprawozdawczego do kanalizacji (bez wód opadowych, filtracyjnych oraz bez
œcieków dowo¿onych).

Informacje o iloœci œcieków odprowadzonych podaje siê na podstawie:
1. odczytów œciekomierzy,
2. odczytów wodomierzy, przyjmuj¹c:

a) wielkoœæ œcieków odprowadzonych równ¹ iloœci wody dostarczonej,
b) mniejsz¹ iloœæ œcieków odprowadzonych od iloœci wody dostarczonej, je¿eli

miêdzy dostawc¹ i odbiorc¹ wody zawarto porozumienie, ¿e czêœæ wody do-
starczanej zu¿ywana jest bezzwrotnie (np. przy produkcji wód gazowanych,
w wyniku odparowania itp.),
3. informacji o rycza³towych iloœciach odprowadzonych œcieków, od jedno-

stek posiadaj¹cych w³asne Ÿród³a wody, np. gospodarstwo domowe w jednoro-
dzinnym budynku mieszkalnym korzysta z w³asnej studni, a œcieki odprowadza
do kanalizacji.

W wierszu 14 nale¿y wykazaæ œcieki odprowadzone bezpoœrednio od
gospodarstw domowych, indywidualnych gospodarstw rolnych i obiektów
d³ugotrwa³ego zbiorowego zamieszkania (internaty, domy studenckie, hotele
pracownicze, domy dziecka, domy opieku spo³ecznej dla osób przewlekle cho-
rych lub upoœledzonych, klasztory, domy zakonne), odp³atnie i nieodp³atnie,
niezale¿nie od wysokoœci op³at pobieranych za te œcieki i siedziby gospodar-
stwa (miasto, wieœ).

Do œcieków odprowadzonych od gospodarstw domowych nie zalicza siê
œcieków odprowadzonych od obiektów czasowego zakwaterowania, jak:
domów noclegowych, wczasowych, hoteli, sanatoriów, szpitali, schronisk tury-
stycznych, ¿³obków, przedszkoli, szkó³, zak³adów penitencjarnych itp.

Przy wype³nianiu wiersza 15 nale¿y stosowaæ siê do zasad i okreœleñ
podanych w objaœnieniach do wiersza 11.

Dzia³ 2. Urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne

Przez dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ urz¹dzeñ (wiersz 1, 2 i 3) nale¿y rozu-
mieæ tê iloœæ wody, jaka, przy stanie urz¹dzeñ produkcyjnych istniej¹cych w
koñcu roku, mo¿e byæ wyprodukowana w ci¹gu 24 godzin bez naruszenia rów-
nowagi ujêæ i przy zachowaniu warunków i wymogów technicznych.

Je¿eli jednak czêœæ wody uzdatniana jest na filtrach powolnych, a czêœæ na
urz¹dzeniach koagulacyjnych i filtrach poœpiesznych, jako zdolnoœæ urz¹dzeñ
uzdatniania wody (wiersz 2), nale¿y podawaæ sumê zdolnoœci produkcyjnych
urz¹dzeñ tych systemów oczyszczania. W odniesieniu do systemu filtrów
pospiesznych nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku ró¿nicy miêdzy zdolnoœci¹ pro-
dukcyjn¹ urz¹dzeñ koagulacyjnych i zdolnoœci¹ produkcyjn¹ filtrów decy-
duj¹ca jest mniejsza z tych wielkoœci.

Przez dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego wodoci¹gu (wiersz 3) nale¿y
rozumieæ tê iloœæ wody, jaka przy uwzglêdnieniu mo¿liwoœci produkcyjnych
wszystkich urz¹dzeñ istniej¹cych w koñcu roku, tj. ujêæ wody, stacji oczyszcza-
nia (uzdatniania) wody oraz pompowni, mo¿e byæ wyprodukowana w ci¹gu 24
godzin.

Przyk³ady obliczania dobowej zdolnoœci produkcyjnej ca³ego wodoci¹gu:
a) przy za³o¿eniu, ¿e wodoci¹g posiada jedno ujêcie wody:

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna w m3

urz¹dzeñ
ca³ego

wodoci¹guujêcia wody
oczyszczania
(uzdatniania

wody)
pompowni

10500 9000 11000 9000



W powy¿szym przyk³adzie przyjêto jako dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹
ca³ego wodoci¹gu, zdolnoœæ produkcyjn¹ stacji oczyszczania (uzdatniania), a
wiêc dobowa zdolnoœæ produkcyjna ca³ego wodoci¹gu nie mo¿e byæ wiêksza
od dobowej zdolnoœci produkcyjnej stacji oczyszczania (uzdatniania) wody.

b) przy za³o¿eniu, ¿e wodoci¹g posiada kilka ujêæ wody;

W powy¿szym przyk³adzie przyjêto dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego
wodoci¹gu, tj. sumê zdolnoœci produkcyjnych wszystkich czterech ujêæ wody

(14000m3+ 9000m3+ 16500m3+ 8500m3=48000m3).
Je¿eli woda nie wymaga oczyszczania (uzdatniania) i przesy³ana jest do

sieci wodoci¹gowej, wówczas jako dobow¹ zdolnoœæ produkcyjn¹ ca³ego
wodoci¹gu przyjmuje siê mo¿liwoœæ przepompowywania.

Je¿eli przedsiêbiorstwo (zak³ad) wodoci¹gów i kanalizacji korzysta z
wody znajduj¹cej siê w zbiornikach wyrównawczych, wówczas dobow¹ zdol-
noœæ produkcyjn¹ wodoci¹gu nale¿y zwiêkszyæ o tak¹ iloœæ wody, która w
razie potrzeby mo¿e byæ wt³oczona do sieci wodoci¹gowej w ci¹gu doby.

W wierszu 4 nale¿y podaæ d³ugoœæ czynnych przewodów magistralnych
zwanych równie¿ sieci¹ przesy³ow¹ lub tranzytow¹.

Do sieci przesy³owej nale¿y zaliczyæ przewody wodoci¹gowe, których
zadaniem jest doprowadzenie wody do sieci wodoci¹gowej rozdzielczej (do
pierwszego rozga³êzienia) oraz do zbiorników wyrównawczych. W przy-
padku, gdy przewodów przesy³owych nie da siê œciœle wyodrêbniæ ze wzglêdu
na funkcje (przewód doprowadza wodê do sieci rozdzielczej, a jednoczeœnie
sam spe³nia rolê sieci rozdzielczej, posiadaj¹c po³¹czenia do budynków i
innych obiektów), nale¿y uznaæ, ¿e s¹ to przewody sieci rozdzielczej.

W wierszu 5 nale¿y podaæ d³ugoœæ przy³¹czy wodoci¹gowych. Przy³¹cze
jest to przewód doprowadzaj¹cy wodê od sieci rozdzielczej do nieruchomoœci.
D³ugoœæ przy³¹cza liczy siê od zaworu g³ównego za wodomierzem (wzglêdnie
miejsca przeznaczonego na jego zainstalowanie) do przewodu ulicznego. Do
d³ugoœci przy³¹czy nie nale¿y wliczaæ przewodów rozprowadzaj¹cych wodê
po terenie nieruchomoœci do punktów czerpalnych (stajni, obór, zdrojów
podwórzowych). W wierszu 5 nale¿y uwzglêdniæ przy³¹cza do budynków
mieszkalnych, jak równie¿ do innych obiektów (szkó³, sklepów, punktów
us³ugowych, oœrodków zdrowia, biur itp.).

W wierszu 6 nale¿y podaæ d³ugoœæ przykanalików, tj. przewodów odpro-
wadzaj¹cych œcieki z nieruchomoœci, budynków, wpustów podwórzowych do
ulicznej sieci kanalizacyjnej. W wierszu tym jednostki podaj¹ d³ugoœæ przyka-
nalików prowadz¹cych do wszystkich obiektów pod³¹czonych do eksploato-
wanej sieci.

Dzia³ 3. Dane o wodoci¹gach i kanalizacji - stan w dniu 31 XII

W wierszu 1 nale¿y podaæ d³ugoœæ przewodów wodoci¹gowych sieci roz-
dzielczej, ulicznej s³u¿¹cej do rozprowadzania wody po terenie (miasta, wsi)
do odbiorców tylko na odcinku od sieci magistralnej do miejsc po³¹czeñ do
budynków (bez tych przy³¹czy). Do sieci rozdzielczej nie zalicza siê
pod³¹czeñ do budynków lub innych obiektów.

W wierszu 2 nale¿y podaæ d³ugoœæ [w km], a w wierszu 3 liczbê [w szt.]
czynnych po³¹czeñ od przewodu ulicznego, prowadz¹cych do jednego lub
wiêcej budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania. Gdy do jednego
budynku mieszkalnego prowadzi kilka pod³¹czeñ, nale¿y podaæ liczbê i
d³ugoœæ wszystkich pod³¹czeñ. Wielkoœæ podana w wierszu 2 musi byæ mniej-
sza lub równa wielkoœci wykazanej w dziale 2 wierszu 5.

W wierszu 4 nale¿y wykazaæ czynne zdroje uliczne powszechnie
dostêpne dla ludnoœci, tj. krany wmontowane do sieci wodoci¹gowej na ulicy,
placu, drodze itp. w rejonie istniej¹cych budynków mieszkalnych, z których
korzysta ludnoœæ dla potrzeb gospodarstw domowych. W rubryce tej nie
nale¿y wykazywaæ: studni, hydrantów przeciwpo¿arowych, zdrojów przezna-
czonych wy³¹cznie do obs³ugi dworców kolejowych, zabudowañ gospodar-
czych, produkcyjnych, us³ugowych oraz zdrojów podwórzowych.

W wierszu 5 nale¿y uwzglêdniæ d³ugoœæ eksploatowanej sieci kana³ów
krytych (bez przykanalików) ³¹cznie z kolektorami, (tj. przewodami odprowa-
dzaj¹cymi œcieki do odbiorników œcieków) prowadz¹cej do budynków i innych
obiektów, do której zalicza siê sieæ ogólnosp³awn¹ i na œcieki bytowo-gospo-
darcze.

Uwaga! Nie nale¿y zaliczaæ do kanalizacji i wykazywaæ w sprawozdaniu
iloœci odprowadzanych œcieków bezpoœrednio z budynków do szamb, rzek,
kana³ów otwartych itp.

W wierszu 6 nale¿y podaæ [w km], a w wierszu 7 liczbê [w szt.] przykana-
lików, tj. przewodów odprowadzaj¹cych œcieki z budynków mieszkalnych,
zbiorowego zamieszkania, wpustów podwórzowych. Gdy do jednego
budynku mieszkalnego prowadzi kilka pod³¹czeñ, nale¿y podaæ liczbê i
d³ugoœæ wszystkich pod³¹czeñ. Wielkoœæ podana w wierszu 6 musi byæ mniej-
sza lub równa wielkoœci wykazanej w dziale 2 wiersz 6.

Uwaga! Gmina, która obs³uguje sieæ na terenie innej gminy musi
sporz¹dziæ dodatkowo SG-01 cz. 3B z dzia³u 1, 2 i 3 dla tej gminy.

Dzia³ 4. Utrzymanie porz¹dku i czystoœci w gminie

W wierszu 01 nale¿y podaæ ³¹czn¹ iloœæ odpadów komunalnych (w
tonach) zebranych podczas selektywnej zbiórki zorganizowanej przez gminê
lub firmy dzia³aj¹ce na jej terenie (suma wierszy 02 - 10). Odpady komunalne

- wykaz (Za³. nr 1) oraz odpady opakowaniowe (15 01) pochodz¹ce ze stru-
mienia komunalnego.

W wierszu 07 nale¿y wykazaæ pozosta³e niebezpieczne odpady zebrane
selektywnie (poza wymienionymi w wierszu 09) oznaczone w wykazie odpadów
"*" oraz wszystkie leki zbierane w aptekach, które ze wzglêdu na ich przetermi-
nowanie traktowane s¹ jako niebezpieczne - przekazywane do unieszkodliwie-
nia.

W wierszu 08 nale¿y wykazaæ odpady o du¿ych gabarytach (np. stare
meble, materace, tzw. bia³y monta¿), które ze wzglêdu na ich rozmiary s¹
wywo¿one osobnym œrodkiem transportu.

W wierszu 09 nale¿y podaæ dane o odpadach takich jak zu¿yty sprzêt
gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, zmywarki) oraz sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny (np. odbiorniki RTV, komputery).

W wierszu 10 nale¿y podaæ iloœæ zebranych selektywnie odpadów ule-
gaj¹cych biodegradacji (20 01 08; 20 02 01; 20 03 02) przeznaczonych do pro-
dukcji kompostu.

W wierszach 11 - 14 nale¿y podaæ dane o "dzikich wysypiskach", tj. miej-
scach znajduj¹cych siê na terenie gminy, na których porzucane s¹ odpady
komunalne.

W wierszu 15 nale¿y wykazaæ budynki mieszkalne objête obs³ug¹ w
zakresie wywozu odpadów komunalnych, tj. budynki, których zarz¹dy b¹dŸ
w³aœciciele podpisali umowy z wyspecjalizowanymi podmiotami gospodar-
czymi posiadaj¹cymi stosowne pozwolenie na zbieranie odpadów.

W wierszu 16 nale¿y podaæ iloœæ wszystkich zbiorników bezodp³ywowych
(tzw. szamb), czyli instalacji i urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia nie-
czystoœci ciek³ych w miejscu ich powstawania.

W wierszu 17 nale¿y wykazaæ liczbê oczyszczalni przydomowych, w któ-
rych oczyszczane s¹ nieczystoœci ciek³e (bytowe).

W wierszu 18 nale¿y podaæ iloœæ stacji zlewnych (instalacji i urz¹dzeñ) zlo-
kalizowanych przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni œcie-
ków, s³u¿¹cych do przyjmowania nieczystoœci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsca ich gromadzenia.

Dzia³ 5. Gospodarka gruntami pod budownictwo mieszkaniowe

W rubryce 2 nale¿y podaæ powierzchniê gruntów uzbrojonych i nie uzbro-
jonych, które stanowi¹ zasób gruntów przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe.

Przez grunty uzbrojone nale¿y rozumieæ tereny przeznaczone pod budow-
nictwo mieszkaniowe, do których prowadzi droga dojazdowa oraz istnieje
mo¿liwoœæ korzystania z energii elektrycznej i wody.

Dzia³ 6. Dodatki mieszkaniowe w 2007 r.

W dziale tym nale¿y wykazaæ: liczbê (rubr. 1) i kwotê (rubr. 2) fizycznie
wyp³aconych w 2007 r. przez gminy dodatków mieszkaniowych (ustawa z dnia
21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U Nr 71, poz. 734, z póŸn.
zm.)), niezale¿nie od daty decyzji przyznanego dodatku.

Wiersz 2 dotyczy dodatków wyp³aconych u¿ytkownikom lokali komunal-
nych (gminnych), wiersz 3 - spó³dzielczych, wiersz 4 - osobom fizycznym w
budynkach objêtych wspólnot¹ mieszkaniow¹, wiersz 5 - prywatnych bez
wspólnot mieszkaniowych, wiersz 6 - towarzystw budownictwa spo³ecznego i
wiersz 7 - innych.

Rubryki 3, 4, 5, 6, 7 dotycz¹ wskaŸnika procentowego, od którego zale¿y
wysokoœæ przyznanego dodatku mieszkaniowego (art. 69 ustawy z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr
203 poz. 1966, z póŸn. zm.)).

Wiersz 1 (ogó³em) odnosi siê do rubr. 1 i 2.

Dzia³ 7. Targowiska

Pod pojêciem targowiska nale¿y rozumieæ wyodrêbnione tereny i budowle
(place, ulice, hale targowe) ze sta³ymi lub sezonowymi punktami sprzeda¿y
drobnodetalicznej b¹dŸ urz¹dzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu
w wyznaczone dni tygodnia lub codziennie (bazary).
– w rubr.1 - nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ liczbê targowisk sta³ych, tzn. czynnych w

ci¹gu ca³ego roku kalendarzowego, niezale¿nie od tego czy pracuj¹ tylko w
niektóre dni tygodnia. W liczbie tej mieszcz¹ siê targowiska komunalne oraz
prowadzone przez inne podmioty gospodarcze po uzyskaniu zezwolenia gmi-
ny,

– w rubr.4 - nale¿y wykazaæ powierzchniê zajêt¹ przez sta³e punkty sprzeda¿y
np. pawilony, kioski), punkty sprzeda¿y placowej (np. stragany, sto³y, ³awy) i
punkty sprzeda¿y obwoŸnej, np. z samochodów, przyczep transportowych i
wozów konnych). Do powierzchni sprzeda¿owej nie nale¿y wliczaæ powierzch-
ni targowiska zajêtej wy³¹cznie pod wewnêtrzne drogi przejazdowe, parkingi
dla pojazdów klienckich, urz¹dzenia sanitarne, budynki administracji, targowi-
ska, boksy ch³odnicze itp.,

– w rubr.5 - nale¿y wykazaæ liczbê sta³ych punktów sprzeda¿y drobnodetalicz-
nej, tzn. kiosków ró¿nego typu, straganów, sto³ów, itp. niedemontowanych z
chwil¹ zamkniêcia targowiska. W liczbie tej nale¿y uj¹æ sta³e punkty sprzeda¿y
drobnodetalicznej, bez wzglêdu na to, czy targowisko funkcjonuje we wszyst-
kie dni tygodnia, czy te¿ tylko w niektóre,

– w rubr.6 - nale¿y wykazaæ liczbê sta³ych punktów sprzeda¿y drobnodetalicz-
nej na targowiskach czynnych we wszystkie dni tygodnia, tj. od poniedzia³ku
do soboty ewentualnie równie¿ w niedzielê. Za targowiska czynne we wszyst-
kie dni tygodnia nale¿y uwa¿aæ równie¿ i te, które przerywaj¹ sprzeda¿ w dni
wolne od pracy,

– w rubr.7 - nale¿y podaæ liczbê miejsc na ulicach i placach do prowadzenia
sprzeda¿y sezonowej. Za targowiska sezonowe nale¿y uznaæ te place i ulice,
gdzie uruchomione s¹ na okres do 6 miesiêcy punkty handlowe w zwi¹zku ze
wzmo¿onym ruchem nabywców (np. nadmorski ruch urlopowy) i dzia³alnoœæ ta
jest ponawiana w kolejnych sezonach,

– w rubr.8 - nale¿y wykazaæ sumê rocznego wp³ywu do bud¿etu gminy z op³aty
targowej, bez wzglêdu na formê jej realizacji, np. biletowe op³aty targowe,
czynsze dzier¿awne itp.

Oznaczenie
ujêcia

Dobowa zdolnoœæ produkcyjna w m3

urz¹dzeñ
ca³ego

wodoci¹guujêcia wody
oczyszczania
(uzdatniania

wody)
pompowni

I 15500 14000 14500 14000

II 10500 11000 9000 9000

II 16500 18000 17500 16500

IV 8500 8500 8500 8500

Razem 51000 51500 49500 48000



20 Odpady komunalne ³¹cznie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane
i gromadzone selektywnie
(z wy³¹czeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szk³o

20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji

20 01 10 Odzie¿

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Œrodki ochrony roœlin I i II klasy toksycznoœci (bardzo
toksyczne i toksyczne, np.: herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj¹ce rtêæ

20 01 23* Urz¹dzenia zawieraj¹ce freony

20 01 25 Oleje i t³uszcze jadalne

20 01 26* Oleje i t³uszcze inne ni¿ wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ¿ywice
zawieraj¹ce substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ¿ywice
inne ni¿ wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawieraj¹ce substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne ni¿ wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne ni¿ wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory ³¹cznie z bateriami i akumulato-
rami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
oraz niesortowane baterie i akumulatory zawieraj¹ce
te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne ni¿ wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni¿
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawieraj¹ce niebez-
pieczne sk³adniki a)

20 01 36 Zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne inne ni¿
wymienione w 20 01 21,20 01 23 oraz 20 01 35

20 01 37* Drewno zawieraj¹ce substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne ni¿ wymienione w 20 01 37*

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Œrodki ochrony roœlin inne ni¿ wymienione w 20 01 19*

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków
(w tym z cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegaj¹ce biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegaj¹ce biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodp³ywowych s³u¿¹cych do
gromadzenia nieczystoœci

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych
podgrupach

_____

Dwie pierwsze cyfry oznaczaj¹ grupê odpadów wskazuj¹c¹ Ÿród³o
powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów ³¹cznie z dwiema
nastêpnymi cyframi identyfikuje podgrupê odpadów, a kod sk³adaj¹cy siê z
szeœciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.
a) Do niebezpiecznych sk³adników z elektrycznych i elektronicznych
urz¹dzeñ mo¿na zaliczyæ akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i
oznaczone jako niebezpieczne, prze³¹czniki rtêciowe, szk³o z lamp
kineskopowych i inne szk³o aktywne itp.
* Odpady niebezpieczne.

Za³¹cznik 1 do formularza SG-01

WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

wg za³. do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska
z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206)

Odpady komunalne - odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych lub u innych wytwórców odpadów (z wyj¹tkiem niebezpiecz-
nych), które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów pochodz¹cych z gospodarstw domowych.

Gospodarstwo domowe - zespó³ osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkaj¹cych razem i wspólnie utrzymuj¹cych siê.




