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Dzia³ 1. Produkcja budowlano-monta¿owa wykonana si³ami

w³asnymi na terenie kraju wed³ug rodzajów obiektów

1. W wierszu 1 rubryce 1 nale¿y podaæ wartoœæ robót
budowlano-monta¿owych (bez nale¿nego podatku VAT)
zrealizowanych w ci¹gu roku na terenie kraju si³ami w³asnymi (tj.
bez podwykonawców) na w³asne potrzeby jednostki
sprawozdawczej, a tak¿e sprzedanych na zewn¹trz
przedsiêbiorstwa. W rubyce 2 nale¿y wykazaæ wydzielon¹ z
rubryki 1 wartoœæ robót budowlano-monta¿owych sprzedanych na
zewn¹trz przedsiêbiorstwa.

Zakres robót budowlano-monta¿owych obejmuje:

1) Przygotowanie terenu pod budowê, tj.: rozbiórkê oraz burzenie
budynków i budowli, oczyszczanie terenu budowy,roboty ziemne
(usuwanie g³azów, kopanie rowów i wykopów, przywo¿enie lub
wywo¿enie ziemi, roboty niwelacyjne, dr¹¿enie tuneli), przygo-
towanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego, osuszanie
terenów budowlanych, roboty rozbiórkowo-porz¹dkowe prowa-
dzone dla uzyskania materia³ów nadaj¹cych siê do dalszego
zu¿ycia, wykopy i wiercenia próbne maj¹ce na celu badanie
mechaniki gruntu przed przyst¹pieniem do w³aœciwych prac
budowlanych.

2) Wznoszenie kompletnych budowli lub ich czêœci; in¿ynieriê
l¹dow¹ i wodn¹, tj.: roboty ogólnobudowlane w budynkach
mieszkalnych, u¿ytku publicznego i produkcyjno-us³ugowych,
budowlach przemys³owych i sk³adowych, monta¿ obiektów
budowlanych z elementów prefabrykowanych - lecz wykonywany
nie przez ich producentów, budowê obiektów in¿ynierii l¹dowej:
mostów, wiaduktów, tuneli i przejœæ podziemnych, ruroci¹gów
przesy³owych i miejskiej sieci ruroci¹gowej, miejskiej sieci
kablowej, linii energetycznych i telekomunikacyjnych napo-
wietrznych i podziemnych; wykonywanie konstrukcji i pokryæ
dachowych, instalowanie rynien i rur odprowadzaj¹cych wodê,
pokrywanie dachów blach¹, pap¹, dachówkami i innymi materia-
³ami pokryciowymi, malowanie dachów, zabezpieczanie budyn-
ków przed dzia³aniem wody (roboty hydroizolacyjne); budowê
autostrad, ulic, placów, dróg ko³owych i szynowych oraz innych
traktów komunikacyjnych dla pojazdów i pieszych, pasów
startowych dla samolotów, boisk, bie¿ni sportowych, stadionów
sportowych, p³ywalni i basenów k¹pielowych, nartostrad, torów
saneczkowych i skoczni narciarskich, obiektów in¿ynierii wodnej
(dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, tam, wa³ów, grobli i
zapór wodnych, systemów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych);
prace wymagaj¹ce zastosowania sprzêtu specjalistycznego
(roboty górniczo-do³owe: dr¹¿enie szybów, otworów wenty-
lacyjnych, podszybia komór i innych budowli górniczych
do³owych; budowê fundamentów pod maszyny i urz¹dzenia,
wbijanie w ziemiê pali i s³upów, montowanie i spawanie
konstrukcji stalowych, monta¿ i demonta¿ rusztowañ, wiercenie
studni).

3) Wykonywanie instalacji budowlanych: elektrycznych
(okablowanie i instalowanie wyposa¿enia elektrycznego i
aparatury elektrycznej), instalowanie: elektrycznych urz¹dzeñ
grzewczych, alarmów przeciwpo¿arowych i elektrycznych
urz¹dzeñ do gaszenia ognia, systemów alarmowych na wypadek
w³amania, anten i neonów; budowlane prace izolacyjne
(zak³adanie izolacji termicznych, dŸwiêkowych, wibracyjnych,
roboty antykorozyjne i chemiouodparniaj¹ce, wykonywanie
izolacji rur wodoci¹gowych, grzejnych, bojlerów, przewodów
wentylacyjnych); zak³adanie: instalacji i urz¹dzeñ hydraulicznych i
sanitarnych, instalacji i urz¹dzeñ gazowych, przewodów i

urz¹dzeñ grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
ch³odniczych, systemów oœwietleniowych i sygnalizacyjnych dróg,
szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych, montowanie
rozdzielni wysokiego napiêcia, stacji transformatorowych,
telekomunikacyjnych i radarowych, monta¿ maszyn i urz¹dzeñ
przemys³owych, zak³adanie instalacji i urz¹dzeñ, gdzie indziej
niesklasyfikowanych.

4) Roboty budowlane wykoñczeniowe, takie jak: tynkowanie
wewnêtrzne i zewnêtrzne budynków i budowli, roboty
sztukatorskie, instalowanie elementów stolarki budowlanej
(drewnianych, metalowych, z tworzyw sztucznych), budowa
tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy,
wykonywanie szalunków drewnianych, uk³adanie p³ytek
pod³ogowych i œciennych (ceramicznych, betonowych lub
kamiennych), parkietów oraz innych drewnianych pokryæ œcian i
pod³óg, wyk³adzin pod³ogowych i linoleum, pokrywanie œcian i
pod³óg piaskowcem, marmurem, granitem itp., malowanie
budynków od wewn¹trz i na zewn¹trz, obiektów in¿ynierii l¹dowej
³¹cznie z malowaniem znaków poziomych na drogach i
parkingach, instalowanie okien, zak³adanie pokryæ szklanych,
luster i innych elementów szklanych w budynkach oraz pozosta³e
prace wykoñczeniowe (zak³adanie w budynkach i budowlach
kominków, basenów, ornamentów i dekoracyjnych elementów
metalowych).

Zakres produkcji budowlano-monta¿owej przedstawiony powy¿ej
dzieli siê wed³ug ekonomicznego oraz technicznego znaczenia na
roboty budowlane o charakterze:

1) inwestycyjnym:

– realizowane na nowych obiektach, obejmuj¹ce: przygotowaniei
zagospodarowanie terenu pod budowê, budowê (wznoszenie),
odbudowê budynków, budowli, czêœci budowlanej kot³ów,
maszyn i urz¹dzeñ technicznych trwale umiejscowionych, linii i
sieci elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomu-
nikacyjnych wraz z robotami wykoñczeniowymi i monta¿em
wewnêtrznych instalacji oraz konstrukcji metalowych tych
obiektów, monta¿ maszyn i urz¹dzeñ trwale umiejscowionych,
roboty górniczo-do³owe i wiercenia zwi¹zane z rozszerzaniem
chodników w czynnych kopalniach, wykonywane przez
przedsiêbiorstwa budowy kopalñ,

– realizowane w istniej¹cych (u¿ytkowanych) obiektach roboty
maj¹ce charakter przebudowy, rozbudowy (nadbudowy,
dobudowy), w wyniku których uzyskuje siê przynajmniej jeden z
ni¿ej wymienionych efektów:

a) zmianê charakteru (przeznaczenia) przebudowywanego
obiektu,

b) istotne zwiêkszenie jego pierwotnej wartoœci u¿ytkowej,

c) przystosowanie do zmienionych warunków u¿ytkowania,

d) wyd³u¿enie okresu jego u¿ytkowania,

e) obni¿enie kosztów eksploatacji b¹dŸ poprawê jakoœci us³ug czy
procesów produkcyjnych prowadzonych w tym obiekcie;

O zaliczeniu tych robót do inwestycji decyduj¹ kryteria techniczne, a
nie finansowe.

2) remontowym, polegaj¹ce na odtwarzaniu (przywracaniu)
pierwotnego lub prawie pierwotnego stanu (wartoœci technicznej i
u¿ytkowej), a niestanowi¹ce bie¿¹cych konserwacji istniej¹cych
obiektów budowlanych: budynków i budowli, czêœci budowlanej
kot³ów, maszyn i urz¹dzeñ technicznych trwale umiejscowionych
(np. pieców przemys³owych, aparatów do wymiany ciep³a, kolumn
z wyk³adzin¹ ceramiczn¹, fundamentów pod maszyny i
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urz¹dzenia, zbiorników naziemnych) oraz demonta¿ i ponowny
monta¿ kot³ów, maszyn i urz¹dzeñ trwale umiejscowionych;

3) pozosta³e:

– roboty zwi¹zane z konserwacj¹, tj. okresowym wykonywaniem
robót niezbêdnych do utrzymania obiektu budowlanego
(budynku, budowli, kot³ów, maszyn i urz¹dzeñ technicznych
trwale umiejscowionych) i jego otoczenia w nale¿ytym stanie
technicznym, obejmuj¹cych likwidacjê przyczyn i skutków
uszkodzeñ mog¹cych spowodowaæ przedwczesne niszczenie
obiektu lub jego elementów i urz¹dzeñ,

– roboty rozbiórkowo-porz¹dkowe prowadzone dla uzyskania
materia³ów nadaj¹cych siê do dalszego u¿ycia,

– roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów tymczasowych na
terenie budowy.

W wierszach od 2 do 7 nale¿y z wiersza 1 wydzieliæ odpowiednio
wartoœæ sprzeda¿y robót budowlano-monta¿owych (w tym robót
budowlanych o charakterze inwestycyjnym) wed³ug rodzajów
obiektów budowlanych - na podstawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, z
póŸn. zm.) - tj.:

1) budynki mieszkalne (wiersz 2) obejmuj¹ce:

– budynki mieszkalne jednorodzinne tj.: samodzielne budynki,
takie jak: pawilony, wille, domki wypoczynkowe, leœniczówki,
domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje
wiejskie, domy letnie itp., a tak¿e domy bliŸniacze lub szeregowe,
w których ka¿de mieszkanie ma swoje w³asne wejœcie z poziomu
gruntu;

– budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, tj.:
budynki samodzielne, domy bliŸniacze lub szeregowe o dwóch
mieszkaniach oraz pozosta³e budynki mieszkalne - o trzech i
wiêcej mieszkaniach;

– budynki zbiorowego zamieszkania, tj.: domy mieszkalne dla
ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup spo³ecznych, np.
domy opieki spo³ecznej, hotele robotnicze, 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;

2) budynki niemieszkalne (wiersz 3) obejmuj¹ce:

– hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, tj.: budynki
hoteli (hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki
oferuj¹ce zakwaterowanie, z restauracjami lub bez, a tak¿e
samodzielne restauracje, bary i sto³ówki); budynki
zakwaterowania turystycznego pozosta³e (schroniska
m³odzie¿owe, schroniska górskie, domki kempingowe, domy
wypoczynkowe oraz pozosta³e budynki zakwaterowania
turystycznego);

– budynki biurowe, tj.: budynki wykorzystywane jako miejsce pracy
dla dzia³alnoœci biura, sekretariatu lub innych dzia³alnoœci o
charakterze administracyjnym, np.: budynki banków, urzêdów
pocztowych, urzêdów miejskich, gminnych, ministerstw itp. lokali
administracyjnych; budynki centrów konferencyjnych i
kongresów, s¹dów i parlamentów;

– budynki handlowo - us³ugowe, tj.: centra handlowe, domy
towarowe, samodzielne sklepy i butiki, hale u¿ywane do targów,
aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, stacje paliw, stacje
obs³ugi, apteki itp.;

– budynki transportu i ³¹cznoœci, tj.: budynki lotnisk, dworców
kolejowych, autobusowych i terminali portowych, budynki stacji
kolejek górskich i wyci¹gów krzese³kowych; budynki stacji
nadawczych radia i telewizji, budynki central telefonicznych,
centra telekomunikacyjne itp.; hangary lotnicze, budynki nastawni
kolejowych, „zajezdnie“ dla lokomotyw i wagonów, budki
telefoniczne, budynki latarni morskich, budynki kontroli ruchu
powietrznego; budynki gara¿y (gara¿e i zadaszone parkingi oraz
budynki do przechowywania rowerów);

– budynki przemys³owe i magazynowe, tj.: budynki przeznaczone
na produkcjê, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeŸnie,
browary, montownie itp.; zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
(zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, silosy na zbo¿e, cement i
inne towary sypkie, ch³odnie i budynki sk³adowe specjalizowane,
powierzchnie magazynowe);

– ogólnodostêpne obiekty kulturalne, budynki o charakterze
edukacyjnym, budynki szpitali i zak³adów opieki medycznej
oraz budynki kultury fizycznej, tj.: kina, sale koncertowe, opery,
teatry, sale kongresowe, domy kultury i wielozadaniowe sale
wykorzystywane g³ównie do celów rozrywkowych, kasyna, cyrki,
teatry muzyczne, sale taneczne i dyskoteki, estrady itp.; budynki
schronisk dla zwierz¹t, budynki ogrodów zoologicznych i
botanicznych; budynki muzeów i bibliotek (muzea, galerie sztuki,
biblioteki i centra informacyjne, budynki archiwów); budynki szkó³ i
instytucji badawczych (budynki szkolnictwa przedszkolnego,
szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, np.
przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y œrednie, licea
ogólnokszta³c¹ce, licea techniczne itp.), budynki szkó³
zawodowych lub kszta³cenia specjalistycznego, budynki szkó³
wy¿szych i placówki badawcze, laboratoria badawcze, specjalne
szko³y dla dzieci niepe³nosprawnych, oœrodki kszta³cenia
ustawicznego, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, budynki
obserwatoriów; budynki szpitali i zak³adów opieki medycznej
(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 weterynaryjne itp., budynki
instytucji ochrony zdrowia œwiadcz¹ce us³ugi zakwaterowania, z
opiek¹ lekarsk¹ i pielêgniarsk¹ dla ludzi starszych,
niepe³nosprawnych itp.); budynki kultury fizycznej (budynki
przeznaczone dla imprez sportowych w halach: boiska do
koszykówki, korty tenisowe, kryte baseny, hale gimnastyczne,
sztuczne lodowiska itp., wyposa¿one w stanowiska, tarasy -
przeznaczone dla widzów oraz w prysznice, szatnie itp. dla
uczestników); zadaszone trybuny do ogl¹dania sportów na
œwie¿ym powietrzu;

– pozosta³e budynki niemieszkalne, tj.: budynki gospodarstw
rolnych i budynki magazynowe dla dzia³alnoœci rolniczej, np.
obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej,
owczarnie, stadniny koni, przemys³owe fermy drobiu, stodo³y,
pomieszczenia do przechowywania sprzêtu, szopy rolnicze,
spi¿arnie, piwnice do przechowywania wina, kadzie na wino,
szklarnie, silosy rolnicze itp.; budynki przeznaczone do
sprawowania kultu religijnego i czynnoœci religijnych (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 (wszelkie obiekty budowlane bez wzglêdu na stan
zachowania, ale niewykorzystywane do innych celów oraz
nieruchome, archeologiczne dobra kultury); pozosta³e budynki
niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione (zak³ady karne i
poprawcze, areszty œledcze, schroniska dla nieletnich,
zabudowania koszarowe, obiekty miejskie u¿ytecznoœci
publicznej: wiaty autobusowe, toalety publiczne, ³aŸnie itp.)

3) infrastruktura transportu (wiersz 4) obejmuj¹ca: autostrady,
drogi ekspresowe, ulice i drogi pozosta³e, tj.: autostrady i drogi
ekspresowe miêdzymiastowe, w tym skrzy¿owania i wêz³y wraz z:
instalacjami do oœwietlenia dróg i sygnalizacji, skarpami i
nasypami, rowami, œcianami oporowymi, urz¹dzeniami
bezpieczeñstwa ruchu, pasami jezdni przeznaczonymi do
parkowania i barierami ochronnymi, przepustami pod drogami i
urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi drogi; ulice i drogi pozosta³e (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, nasypami, rowami, s³upkami bezpieczeñstwa,
przepustami pod drogami i urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi drogi;

– drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwie-
szanych, tj.: drogi szynowe kolejowe, bocznice, budowle i
urz¹dzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego
(stacje, stacje postojowe, stacje rozrz¹dowe itp.), urz¹dzenia i
instalacje do sterowania ruchem kolejowym (teletechniczne,
informatyczne, energetyczne, oœwietleniowe itp.); drogi szynowe
na obszarach miejskich (metro, sieæ miejska /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, energetyczne, oœwietleniowe, bezpieczeñstwa,
przeciwpo¿arowe itp.);

– drogi lotniskowe, tj.: pasy startowe (w tym drogi startowe o
nawierzchni sztucznej), pasy dróg ko³owania (w tym drogi
ko³owania o nawierzchni sztucznej), nasypy, rowy odwadniaj¹ce,
instalacje sygnalizacji œwietlnej, systemy oœwietlenia
nawigacyjnego oraz systemy awaryjnego zasilania, miejsca startu
œmig³owców, place postoju samolotów;

– mosty, wiadukty i estakady, tunele i przejœcia nadziemne i
podziemne, tj.: mosty, wiadukty i estakady (mosty drogowe i
kolejowe z wszelkiego rodzaju materia³ów: metalowe, betonowe
itp.; estakady, mosty ruchome, wiadukty, mosty na drogach
wiejskich i leœnych, mosty dla pieszych, k³adki, mostki, w³¹czaj¹c
konstrukcje dróg na tych obiektach wraz z instalacjami
oœwietlenia, sygnalizacji, bezpieczeñstwa i postoju); tunele i
przejœcia podziemne (budowle podziemne przeznaczone do
ruchu drogowego, kolejowego i pieszego wraz z instalacjami
oœwietlenia, sygnalizacji, bezpieczeñstwa i postoju);

– budowle wodne, tj.: porty, przystanie i kana³y ¿eglowne (budowle
portowe – morskie, rzeczne i na jeziorach: nabrze¿a, doki, baseny
portowe, falochrony, mola, tamy (groble) portowe, pomosty itp.;
kana³y ¿eglowne, budowle rzeczne ina 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 elektrowniach 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 (kana³y irygacyjne i inne
budowle zwi¹zane z dostarczaniem wody dla celów kultywacji
ziemi, akwedukty, budowle s³u¿¹ce drena¿owi i otwarte rowy
drena¿owe);

4) ruroci¹gi, linie telekomunikacyjne i
elektrelektroenergetyczne (wiersz 5) obejmuj¹ce:

– ruroci¹gi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektreonerge-
tyczne przesy³owe, tj.: ruroci¹gi przesy³owe do transportu ropy
naftowej i gazu (ruroci¹gi przesy³owe naziemne, podziemne lub
podwodne do transportu produktów naftowych i gazu, ruroci¹gi
przesy³owe naziemne, podziemne lub podwodne do transportu
produktów chemicznych i innych produktów, stacje pomp);
ruroci¹gi przesy³owe do transportu wody i œcieków (ruroci¹gi
przesy³owe naziemne, podziemne i podwodne do transportu
wody i œcieków, stacje pomp, stacje filtrów lub ujêæ wody); linie
telekomunikacyjne przesy³owe: nadziemne, podziemne lub
podwodne; systemy przekaŸnikowe, sieci radiowe, telewizyjne lub
kablowe, stacje przekaŸnikowe, radary, maszty, wie¿e i s³upy
telekomunikacyjne, infrastrukturê radiokomunikacyjn¹; linie
elektroenergetyczne przesy³owe, nadziemne lub podziemne,
stacje s³upowe transformatorowe (bez transformatorów) i
rozdzielcze;

– ruroci¹gi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze, tj.:
ruroci¹gi sieci rozdzielczej gazu naziemne i podziemne; ruroci¹gi
sieci wodoci¹gowej rozdzielczej (ruroci¹gi sieci rozdzielczej wody,
ruroci¹gi sieci rozdzielczej gor¹cej wody, pary i sprê¿onego
powietrza, studnie, fontanny, hydranty, wie¿e ciœnieñ); ruroci¹gi
sieci kanalizacyjnej rozdzielczej i kolektory, oczyszczalnie wód i

œcieków; linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
rozdzielcze (nadziemne lub podziemne) i instalacje pomocnicze
(stacje i podstacje transformatorowe, s³upy telegraficzne itp.),
lokalne sieci telewizji kablowej i zwi¹zane z ni¹ anteny zbiorcze;

5) kompleksowe budowle na terenach przemys³owych (wiersz
6) zawieraj¹ce kompleksowe obiekty budowlane przemys³owe
(elektrownie, rafinerie itp.), które nie maj¹ formy budynku i
obejmuj¹:

– budowle dla górnictwa i kopalnictwa, eksploatacji z³ó¿
wêglowodorów, eksploatacji kamienio³omów, ¿wirowni itp. (np.
stacje za³adowcze i wy³adowcze, wyci¹gi szybowe itp.), budowle
wytwórni gipsu, cementowni, cegielni, wytwórni materia³ów
budowlanych ceramicznych itp.;

– elektrownie wodne lub cieplne wytwarzaj¹ce energiê elektryczn¹
(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 naftowych, urz¹dzenia
koñcowe dla wêglowodorów, koksownie, gazownie;

– zak³ady przemys³u ciê¿kiego, gdzie indziej niesklasyfikowane, tj.:
budowle bêd¹ce czêœci¹ terenów zak³adów przemys³u ciê¿kiego
(wielkie piece, walcownie, odlewnie itp.);

6) obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej pozosta³e (wiersz 7)
obejmuj¹ce:

– budowle sportowe i rekreacyjne, tj.: boiska i budowle sportowe
(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 (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);

– obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej pozosta³e, gdzie indziej
niesklasyfikowane, tj.; obiekty in¿ynierii wojskowej, np. forty,
blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony); wojskowe centra
doœwiadczalne itp.; obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane, ³¹cznie z terenami wyrzutni
satelitarnych; porzucone obiekty by³ych terenów przemys³owych
lub miejskich, wysypiska œmieci i miejsca sk³adowania odpadów.

Dzia³ 2. Sprzeda¿ produkcji budowlano - monta¿owej

wykonanej poza granicami kraju - wed³ug krajów

1. W rubryce 1 nale¿y podaæ dane o wartoœci sprzeda¿y robót
budowlano-monta¿owych wykonanych si³ami w³asnymi poza
granicami kraju. Wartoœæ tych robót nale¿y wykazaæ
wed³ugkrajów (których nazwê wpisuje siê w rubryce 0), w których
realizowano budowy w roku sprawozdawczym. Zakres robót
budowlano-monta¿owych wykonanych poza granicami kraju jest
analogiczny do przedstawionego w opisie robót wykonywanych
na terenie kraju zamieszczonym w objaœnieniach do dzia³u 1.

2. W rubryce 2 nale¿y podaæ dane o przeciêtnym zatrudnieniu przy
realizacji robót budowlanych dotycz¹cym osób, z którymi
jednostka zawar³a umowê o pracê na okres zatrudnienia za
granic¹. Przeciêtne zatrudnienie za rok nale¿y obliczaæ jako sumê
przeciêtnego zatrudnienia w poszczególnych miesi¹cach
podzielon¹ przez 12 (niezale¿nie od tego, przez ile miesiêcy w
roku zak³ad funkcjonowa³). Przeciêtne zatrudnienie w miesi¹cu
oblicza siê na podstawie sumy dwóch stanów dziennych, tj. w
pierwszym i ostatnim dniu miesi¹ca, podzielonej przez dwa, po
uprzednim przeliczeniu osób niepe³nozatrudnionych na
pe³nozatrudnione.

Wykazywane dane obejmuj¹ wy³¹cznie pracowników
zatrudnionych poza granicami kraju pracodawcy polskiego.


