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Dzia³ 1. Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych oraz nak³ady na ich budowê, zakup i ulepszenie w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Nazwa i symbol wed³ug Klasyfikacji Œrodków
Trwa³ych

Œrodki trwa³e Nak³ady na

stan
na pocz¹tek

roku

wzrost wartoœci
brutto z tytu³u

innego ni¿
budowa, zakup,

ulepszenie a)

zmniejszenie wartoœci brutto z tytu³u:

stan na koniec
roku

nowe obiekty
maj¹tkowe
(budowa,

zakup) oraz
ulepszenie a)

istniej¹cych

zakup
u¿ywanych

œrodków
trwa³ych

likwidacji sprzeda¿y

innego ni¿
wymienione (w tym

przekazania)
w rubrykach 3 i 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ogó³em (wiersze 02+04+06+08+10+11+12),
awrubryce7 (wiersze02+04+06+08+10+11+12+20+21) 01

Grunty (grupa 0) 02

w tym zasadzenia wieloletnie 03

Budynki i lokale (grupa 1) 04

w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne
(rodzaje 110 i 122) 05

Obiekty in¿ynierii l¹dowej i wodnej (grupa 2) 06

w tym melioracje szczegó³owe
(rodzaj 226) 07

Maszyny i urz¹dzenia techniczne
(grupy 3–6) 08

w tym zespo³y komputerowe
(rodzaj 491) 09

Œrodki transportu (grupa 7) 10

Narzêdzia, przyrz¹dy, ruchomoœci i wyposa¿e-
nie (grupa 8) 11

Inwentarz ¿ywy (grupa 9) 12

a) Przez ulepszenie nale¿y rozumieæ przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê lub modernizacjê.

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 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.)



Dane uzupe³niaj¹ce do dzia³u 1 w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 06 rubryki 6 przypada na wartoœæ:
dróg, mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejœæ nadziemnych i podziemnych (rodzaje 220 i 223) 13

melioracji podstawowych (rodzaj 225) 14

Z rubryki 7

wiersz 08

przypada na import:

maszyn i urz¹dzeñ technicznych (grupy 3–6) 15

wiersz 10 œrodków transportu (grupa 7) 16

wiersz 11 narzêdzi, przyrz¹dów, ruchomoœci i wyposa¿enia (grupa 8) 17

Wartoœæ nowych, przyjêtych do u¿ytku (do ewidencji
œrodków trwa³ych) w roku sprawozdawczym (bez
zakupów u¿ywanych):

budynków i lokali (grupa 1) 18

obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej (grupa 2) 19

Koszty obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia œrodka trwa³ego poniesione w okresie sprawozdaw-
czym oraz zwi¹zane z nimi ró¿nice kursowe 20

Pozosta³e nak³ady zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji (budow¹ œrodka trwa³ego), które po jej zakoñczeniu nie bêd¹ stanowi³y œrodka trwa³ego 21

Wartoœæ brutto (tj. bez potr¹cenia umorzeñ) wartoœci niematerialnych i prawnych (stan w dniu 31 XII) 22

w tym

autorskie prawa maj¹tkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje 23

w tym

oprogramowanie komputerowe 24

dokumentacja i projekty zagospodarowania z³ó¿ oraz oceny eksploatacji z³ó¿, prawa eksploatacji gruntu zwi¹zanego ze
z³o¿ami 25

koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego) 26

prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, u¿ytkowych oraz zdobniczych 27

koszty zakoñczonych prac rozwojowych 28

w tym koszty prac rozwojowych zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³ó¿ 29

wartoœæ firmy 30

Dzia³ 1.0. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie
Ogó³em
(rubryki

2+3+4+6+7+8)

Grunty
(grupa 0)

Budynki i lokale
(grupa 1)

Obiekty
in¿ynierii
l¹dowej
i wodnej
(grupa 2)

w tym
melioracje

szczegó³owe
(rodzaj 226)

Maszyny
i urz¹dzenia
techniczne
(grupy 3–6)

Œrodki
transportu
(grupa 7)

Narzêdzia,
przyrz¹dy,

ruchomoœci
i wyposa¿enie

(grupa 8)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne
(umorzeniowe) ogó³em 1

w tym wartoœæ œrodków trwa³ych ca³kowicie
zamortyzowanych (umorzonych) 2



Dzia³ 2. Finansowanie nak³adów w tys. z³ (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie
Ogó³em

(rubryki 2+3+4+
5+7+8)

�ród³a finansowania

Nak³ady
niesfinanso-

wane

œrodki kredyty
i po¿yczki
krajowe

œrodki
z zagranicy inne Ÿród³a

razem
w³asne bud¿etowe razem

w tym kredyt
bankowy

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ogó³em nak³ady (wiersze 2+4+5) 1

z
tego
na:

œrodki trwa³e 2

w tym nak³ady na nowe obiekty maj¹tkowe
i ulepszenie istniej¹cych 3

wartoœci niematerialne i prawne 4

d³ugoterminowe aktywa finansowe 5

Nazwa kierunku inwestowania Lokalizacja inwestycji
(symbol województwa, nazwa gminy)

Symbol kierunku
inwestowania

Nak³ady na nowe obiekty maj¹tko-
we oraz ulepszenie istniej¹cycha)

poniesione
w roku sprawozdawczym w tys. z³

(bez znaku po przecinku)

Œrodki trwa³e w budowie – nowo
rozpoczête w roku sprawozdawczym

liczba w
sztukach

wartoœæ kosztorysowa
w tys. z³

(bez znaku po
przecinku)

0 1 2 3 4 5

OGÓ£EM 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Dzia³ 3. Nak³ady na œrodki trwa³e wed³ug kierunków inwestowania

a) Wartoœæ w wierszu 001 powinna byæ zgodna z wartoœci¹ wykazan¹ w dziale 1 rubryka 7 wiersz 01.



Nazwa kierunku inwestowania Lokalizacja inwestycji
(symbol województwa, nazwa gminy)

Symbol kierunku
inwestowania

Nak³ady na nowe obiekty
maj¹tkowe oraz ulepszenie

istniej¹cycha) poniesione
w roku sprawozdawczym

w tys. z³
(bez znaku po przecinku)

Œrodki trwa³e w budowie – nowo
rozpoczête w roku sprawozdawczym

liczba
w sztukach

wartoœæ kosztorysowa
w tys. z³

(bez znaku po
przecinku)

0 1 2 3 4 5

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

Dzia³ 3. Nak³ady na œrodki trwa³e wed³ug kierunków inwestowania (dokoñczenie)

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

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

a) Wartoœæ w wierszu 001 powinna byæ zgodna z wartoœci¹ wykazan¹ w dziale 1 rubryka 7 wiersz 01.

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)



Sprawozdanie SG-01 Statystyka gminy czêœæ 4 ,,Œrodki
trwa³e” sk³ada siê z:
– formularza podstawowego SG-01 czêœæ 4 oraz

– za³¹czników do tego sprawozdania stanowi¹cych jego inte-
graln¹ czêœæ.
W formularzu podstawowym nale¿y podaæ dane dotycz¹ce

gminy ogó³em, natomiast w za³¹cznikach do sprawozdania
(kolejno ponumerowanych) – dane dotycz¹ce wartoœci
œrodków trwa³ych grupowanych jednostek niebilansuj¹cych

samodzielnie o ró¿nych rodzajach dzia³alnoœci, których œrodki

trwa³e ujmowane s¹ w ewidencji ksiêgowej gminy.

Za³¹czniki nale¿y sporz¹dziæ odrêbnie dla ka¿dego rodzaju

prowadzonej dzia³alnoœci, np. w zakresie gospodarki mieszka-
niowej, ochrony zdrowia ludzkiego, weterynarii, opieki
spo³ecznej, szkolnictwa podstawowego, szkolnictwa gimna-
zjalnego, szkolnictwa œredniego, odprowadzania œcieków, wy-
wozu œmieci, dzia³alnoœci pomocniczej dla transportu, obej-
muj¹cej m.in. drogi i przystanki autobusowe itd.; dla dzia³alno-
œci podstawowej równie¿ nale¿y sporz¹dziæ oddzielny
za³¹cznik. Rodzaj dzia³alnoœci nale¿y wybraæ ze S³ownika.

Uwaga: Gminy maj¹ce gospodarstwa pomocnicze ujmuj¹
w sprawozdaniu równie¿ dane dotycz¹ce tych
gospodarstw i sporz¹dzaj¹ dla nich odrêbny
za³¹cznik.

Suma wartoœci wykazanych w za³¹cznikach dla dzia³u 1
(wraz z danymi uzupe³niaj¹cymi) oraz dla dzia³u 1.0 powinna
byæ równa wartoœciom dla tych dzia³ów wykazanym w spra-
wozdaniu podstawowym dla gminy ogó³em.

Przy opracowywaniu za³¹czników do sprawozdania nale¿y
pos³ugiwaæ siê objaœnieniami do odpowiednich dzia³ów formu-
larza podstawowego.

Do wartoœci nak³adów na œrodki trwa³e zalicza siê
poniesione w okresie sprawozdawczym nak³ady na nabycie
(w tym równie¿ zakup œrodków trwa³ych niewymagaj¹cych
monta¿u lub instalacji oraz wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
przyjêtych na mocy umowy o leasing finansowy – ³¹cznie
z wartoœci¹ leasingu uznawanego do celów bilansowych za ak-
tywa trwa³e ,,korzystaj¹cego”) b¹dŸ wytworzenie na w³asne
potrzeby œrodków trwa³ych, nak³ady na œrodki trwa³e w budo-
wie (niezakoñczone, tj. na przysz³e œrodki trwa³e), na œrodki
trwa³e w obcych œrodkach trwa³ych oraz inne nak³ady zwi¹zane
z realizacj¹ inwestycji, a niezaliczane do œrodków trwa³ych –
wraz z kosztami ponoszonymi przy ich nabyciu, tj. kosztami
transportu, za³adunku i wy³adunku, ubezpieczenia w drodze,
ce³ itp. – niezale¿nie od Ÿróde³ finansowania (równie¿ nabyte ze
œrodków obcych, np. dotacji, subwencji itp.).

W przypadku wspólnej budowy œrodka trwa³ego przez kilku
inwestorów nak³ady powinny byæ wykazywane w zakresie
ca³ej budowy tylko w sprawozdaniach realizuj¹cego budowê
tzw. inwestora zastêpczego (g³ównego). Inwestorzy, którzy
bior¹ udzia³ w kosztach budowy, nie wykazuj¹ wnoszonych
udzia³ów jako zrealizowanych nak³adów.

W sprawozdaniu wykazuje siê wartoœæ brutto œrodków
trwa³ych amortyzowanych stopniowo oraz jednorazowo
(w 100 %) w momencie oddania do u¿ywania.

Podzia³u œrodków trwa³ych i nak³adów na œrodki trwa³e
(w tym równie¿ nak³adów na budowy rozpoczête, a nieza-
koñczone) na grupy i rodzaje nale¿y dokonaæ zgodnie z Klasy-
fikacj¹ Œrodków Trwa³ych wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
klasyfikacji œrodków trwa³ych (KŒT) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1317, z 2002 r. Nr 18, poz. 169 oraz z 2004 r. Nr 260,
poz. 2589).

Objaœnienia do dzia³u 1. Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
oraz nak³ady na ich budowê, zakup i ulepszenie

Wartoœæ brutto œrodków trwa³ych w rubrykach 1 i 6 nale¿y
podaæ wed³ug wartoœci ewidencyjnej figuruj¹cej w ksiêgach, tj.
bez potr¹cenia umorzeñ.

W rubryce 1 nale¿y podaæ wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
wg stanu w dniu 1 I 2009 r.

W rubryce 2 nale¿y wykazaæ tzw. inny przychód œrodków
trwa³ych, w szczególnoœci:
– œrodki trwa³e otrzymane na podstawie umowy najmu lub

dzier¿awy, z których wynika prawo ich amortyzowania
przez u¿ytkuj¹cego,

– œrodki otrzymane:
a) jako wk³ad rzeczowy (aport),

b) jako darowizna,

c) nieodp³atnie o charakterze infrastruktury technicznej na
mocy czynnoœci cywilnoprawnych,

– ujawnienie œrodka trwa³ego,

– przekwalifikowanie z materia³ów itp.
W rubryce 3 nale¿y podaæ wartoœæ œrodków trwa³ych, które

zosta³y postawione w stan likwidacji na skutek zu¿ycia w toku
normalnego ich u¿ytkowania, oraz œrodków trwa³ych, które
zosta³y wycofane z u¿ytkowania (postawione w stan likwi-
dacji) w wyniku zniszczenia (np. wypadków losowych,
powodzi, katastrof itp.) lub zmian sytuacyjnych (np.
wyburzenie budynku niezu¿ytego ca³kowicie celem uzyskania
miejsca na budowê innego obiektu). W rubryce tej podaje siê
równie¿ wartoœæ œrodków trwa³ych postawionych w stan
likwidacji przekazanych innej jednostce celem fizycznej ich
likwidacji.

W rubryce 5 nale¿y wykazaæ przekazania œrodków
trwa³ych (tzw. inny rozchód), w szczególnoœci:

a) jako aportu na poczet udzia³u w innej jednostce,

b) nieodp³atnie jako darowizna,

c) innej jednostce do u¿ywania na podstawie umowy przewi-
duj¹cej amortyzacjê przez u¿ytkownika,

d) nieodp³atnie o charakterze infrastruktury technicznej na
mocy czynnoœci cywilnoprawnej.

W rubryce 6 nale¿y podaæ wartoœæ brutto œrodków trwa³ych
wed³ug stanu w dniu 31 XII 2009 r.;
rubryka 6:
– dla wierszy 02, 03, 08–12 = (suma rubryk 1, 2, 7, 8) – (suma

rubyk 3, 4, 5),

– dla wiersza 04 = (suma rubyk 1, 2, 8, wiersz 18) – (suma
rubryk 3, 4, 5),

– dla wiersza 06 = (suma rubryk 1, 2, 8, wiersz 19) – (suma
rubryk 3, 4, 5),

z wyj¹tkiem, gdy:
1) zosta³y poniesione nak³ady, a œrodki trwa³e powsta³e

w wyniku tych nak³adów nie zosta³y jeszcze wprowadzone
do ewidencji ksiêgowej,

Objaœnienia do formularza SG-01
do czêœci ,,Œrodki trwa³e”



2) na œrodki trwa³e zosta³y przyjête obiekty zakupione lub
wytworzone w roku poprzednim (wykazane jako nak³ad
w sprawozdaniu ubieg³orocznym),

3) zosta³y poniesione nak³ady przez gminê, a œrodki trwa³e
powsta³e w wyniku tych nak³adów zosta³y przyjête przez
inn¹ (inne) jednostkê (jednostki).

Wiersz 01 rubryka 7 stanowi sumê wartoœci podanych
w wierszach: 02+04+06+08+10+11+12+20+21.

Wiersz 01 rubryka 8 stanowi sumê wartoœci podanych
w wierszach: 02+04+06+08+10+11+12.

W rubrykach 7 i 8 w wierszach od 02 do 12 nale¿y podaæ
wartoœæ poniesionych nak³adów na œrodki trwa³e – bez kosztów
obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych w celu sfinansowania
zakupu, budowy lub ulepszenia œrodka trwa³ego oraz
zwi¹zanych z nim ró¿nic kursowych:
– w rubryce 7 – na obiekty produkcji krajowej, jak i z importu

oraz przyjête na mocy umowy o leasing finansowy – ³¹cznie
z wartoœci¹ leasingu uznawanego do celów bilansowych za
aktywa trwa³e ,,korzystaj¹cego”, które spe³niaj¹ kryteria
zaliczania ich do œrodków trwa³ych, wykazuj¹c nak³ady na
nowe œrodki trwa³e, nak³ady na ulepszenie istniej¹cych
œrodków trwa³ych (przebudowê, rozbudowê, rekonstrukcjê,
modernizacjê i doposa¿enie w ramach ulepszenia),

– w rubryce 8 – na nabycie u¿ywanych œrodków trwa³ych
wraz z nak³adami ponoszonymi przy ich nabyciu oraz zakup
inwestycji niezakoñczonych.
W wierszu 02 rubryki 1 i 6 wykazuje siê grunty objête

ewidencj¹ ksiêgow¹; zakup gruntów nale¿y traktowaæ
jako nabycie u¿ywanego œrodka trwa³ego i wykazywaæ
w rubryce 8, a nak³ady na poprawê walorów (ulepszenie)
gruntu w rubryce 7.

W wierszu 05 nale¿y podaæ wartoœæ budynków i lokali,
których powierzchnia u¿ytkowa w przewa¿aj¹cej czêœci
przeznaczona jest do sta³ego zamieszkania, w tym tak¿e
domów opieki spo³ecznej bez opieki medycznej.

Uwaga: nie nale¿y w wierszu 05 podawaæ wartoœci budynków
burs, domów akademickich, internatów, hoteli miej-
skich, schronisk turystycznych, domów opieki
spo³ecznej z opiek¹ medyczn¹ oraz budynków u¿yt-
kowanych jako obiekty kolonijne, domy wypo-
czynkowo-wczasowe i tym podobnych budynków
krótkotrwa³ego zakwaterowania.

W wierszu 09 nale¿y wykazaæ wartoœæ zespo³ów kompute-
rowych, a w wierszu 11 – wartoœæ narzêdzi, przyrz¹dów,
ruchomoœci i wyposa¿enia, bez wzglêdu na fakt, czy s¹
amortyzowane stopniowo, czy jednorazowo (w 100 %)
w momencie oddania do u¿ywania.

Dane uzupe³niaj¹ce do dzia³u 1

W wierszu 13 nale¿y podaæ wartoœæ dróg, tj. wartoœæ
nawierzchni i podbudowy, bez wartoœci gruntów pod tymi
drogami. Wartoœæ gruntów pod drogami nale¿y wykazywaæ
w wierszu 02.

W wierszu 14 nale¿y wykazaæ wartoœæ ewidencyjn¹ (brutto)
melioracji podstawowych zaliczonych zgodnie z Klasyfikacj¹
Œrodków Trwa³ych do rodzaju 225.

W wierszach 15–17 nale¿y wykazaæ nak³ady na zakupy
œrodków trwa³ych z importu.

Przez nak³ady z importu nale¿y rozumieæ wydatki ponie-
sione na œrodki trwa³e (maszyny, urz¹dzenia, œrodki transportu

itp.) wyprodukowane poza granicami kraju, równie¿
w przypadku ich zakupu u dealera lub poœrednika. Zakupy
œrodków trwa³ych montowanych w kraju z elementów
sprowadzanych z zagranicy nale¿y traktowaæ jako nak³ady
krajowe. Nabycie u¿ywanych œrodków trwa³ych
pochodz¹cych z importu nale¿y traktowaæ jak zakup nowych
œrodków trwa³ych i wykazywaæ je w rubryce 7 i odpowiednio
w wierszach 15–17, natomiast nabycie u¿ywanych œrodków
trwa³ych pochodz¹cych z importu, a u¿ytkowanych dotychczas
przez krajowych w³aœcicieli – nale¿y uwa¿aæ za zakup
krajowego u¿ywanego œrodka trwa³ego i wykazywaæ tylko
w rubryce 8.

W wierszu 18 nale¿y wykazaæ wartoœæ budynków i lokali,
a w wierszu 19 wartoœæ obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej
(w tym równie¿ wartoœæ przebudowy, rozbudowy, rekon-
strukcji i modernizacji ju¿ istniej¹cych) pochodz¹cych z inwe-
stycji (tak¿e wieloletnich) oraz zakupionych od firm
buduj¹cych na sprzeda¿, przyjêtych w roku sprawozdawczym
do ewidencji œrodków trwa³ych. W wierszach tych nie nale¿y
wykazywaæ budynków i budowli zakupionych i u¿ytkowanych
wczeœniej przez innego u¿ytkownika wykazanych w dziale 1,
w rubryce 8, w wierszach 04 i 06.

W wierszu 20 nale¿y podaæ naliczone w okresie
sprawozdawczym koszty obs³ugi zobowi¹zañ zaci¹gniêtych
w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia œrodka
trwa³ego oraz zwi¹zane z nimi ró¿nice kursowe (wartoœci tych
nie nale¿y zaliczaæ do wierszy od 02 do 12 w dziale 1).

W wierszu 21 nale¿y wykazaæ nak³ady zwi¹zane z budow¹
œrodka trwa³ego na tzw. pierwsze wyposa¿enie, które po jej
zakoñczeniu i rozliczeniu nie bêd¹ stanowi³y œrodków trwa³ych
ze wzglêdu np. na przewidywany krótki okres u¿ytkowania.

Objaœnienia do dzia³u 1.0. Odpisy amortyzacyjne
(umorzeniowe)

W wierszu 1 nale¿y podaæ wartoœæ dotychczasowych (tzn.
nal iczonych od pocz¹tku u¿ytkowania) odpisów
amortyzacyjnych (umorzeniowych) œrodków trwa³ych wyka-
zanych w rubryce 6 dzia³u 1, w wierszu 2 zaœ – wartoœæ œrodków
trwa³ych ca³kowicie zamortyzowanych (umorzonych),
a jeszcze u¿ytkowanych.

Objaœnienia do dzia³u 2. Finansowanie nak³adów

W dziale 2 Finansowanie nak³adów dane nale¿y podaæ
³¹cznie z podatkiem VAT, który nie podlega odliczeniu.

Wartoœæ wykazana w wierszu 2 rubryki 1 powinna byæ
zgodna z sum¹ wartoœci wykazanych w dziale 1 wierszu 01
rubryki 7 i wierszu 01 rubryki 8, natomiast wartoœæ wykazana
w wierszu 3 rubryki 1 powinna byæ zgodna z wartoœci¹ podan¹
w wierszu 01 rubryki 7 dzia³u 1.

W wierszu 4 nale¿y wykazaæ wydatki poniesione w roku na
nabycie wartoœci niematerialnych i prawnych okreœlonych
w ustawie z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŸn. zm).

W wierszu 5 nale¿y wykazaæ nabycie akcji, d³ugoter-
minowych papierów wartoœciowych, wartoœci udzielonych
d³ugoterminowych po¿yczek, wartoœci udzia³ów oraz innych
d³ugoterminowych aktywów finansowych. Do d³ugoter-
minowych papierów wartoœciowych, po¿yczek itp. zalicza siê
te z nich, które uznane zosta³y za lokaty i których termin zap³aty
przypada co najmniej po up³ywie roku od daty, na jak¹ jest
sporz¹dzone sprawozdanie finansowe.

W rubryce 5 nale¿y wykazaæ wszystkie œrodki zagraniczne
bezzwrotne i zwrotne uzyskane w ramach programów



miêdzynarodowych, w tym np. PHARE, Fundusz Spójnoœci,
Fundusze Strukturalne (w tym: Sektorowe Programy
Operacyjne – SPO, Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego – ZPORR) itp., równie¿ w przypadkach,
gdy inwestycja bêdzie prefinansowana, zaœ w rubryce 6
zagraniczne kredyty i po¿yczki zwrotne.

Objaœnienia do dzia³u 3. Nak³ady na œrodki trwa³e wed³ug
kierunków inwestowania

W wierszach pocz¹wszy od 002 nale¿y pogrupowaæ zadania
inwestycyjne wed³ug ich lokalizacji oraz kierunku
inwestowania (jeœli inwestor realizuje kilka budów jednego
rodzaju i o takiej samej lokalizacji, nale¿y podaæ ³¹czn¹ wartoœæ
nak³adów w rubr. 3 i odpowiednie dane w rubrykach 4 i 5).

Wartoœæ nak³adów poniesionych w roku sprawozdawczym
podana w rubryce 3 wierszu 001 powinna byæ zgodna z warto-
œci¹ wykazan¹ w dziale 1 wiersz 01 rubryki 7.

W rubryce 1 nale¿y podaæ lokalizacjê – symbol
województwa zgodnie z wykazem województw i ich symboli,
podanym w wykazie 1 objaœnieñ ogólnych oraz powiatu, gminy
i dzielnic dla m. st. Warszawy – wybór ze S³ownika. Je¿eli
inwestycja tzw. liniowa jest zlokalizowana na terenie wiêcej ni¿
jednej gminy, nale¿y w ramach tej inwestycji wydzieliæ czêœci,
dziel¹c (przynajmniej szacunkowo) nak³ady proporcjonalnie do
wielkoœci inwestycji na terenie poszczególnych gmin (miast).

W rubryce 2 wszyscy inwestorzy ponosz¹cy nak³ady na
œrodki trwa³e o kierunkach wymienionych w wykazie 2 oznaczone
symbolami od 001 do 087, a w szczególnoœci na cele tzw.
socjalno-bytowe, takie jak: budynki mieszkalne, szko³y,
przedszkola, przychodnie, internaty, oœrodki wczasowe, boiska,
hotele, motele itd. oraz w zakresie: melioracji, wetery-
narii, urz¹dzeñ zaopatruj¹cych rolnictwo w wodê, kanalizacji,

oczyszczalni œcieków, budowy dróg, komunikacji miejskiej,
wodoci¹gów, leœnictwa i innych, s¹ zobowi¹zani do
wpisania symbolu podanego w wykazie 2 – wybór ze
S³ownika.

W rubryce 5 nale¿y wykazaæ wartoœæ kosztorysow¹
nak³adów na budowê rozpoczynan¹ w roku sprawozdawczym,
przyjmuj¹c wartoœæ w cenach bie¿¹cych wynikaj¹c¹
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z uwzglêdnieniem
ewentualnych zmian w wartoœci kosztorysowej dokonanych
do koñca roku sprawozdawczego.

Do œrodków trwa³ych w budowie zalicza siê:

1) budowê nowych, ulepszenie (przebudowê, rozbudowê,
rekonstrukcjê lub modernizacjê) istniej¹cych budynków
i lokali oraz obiektów in¿ynierii l¹dowej i wodnej ³¹cznie
z nak³adami na pierwsze wyposa¿enie w maszyny, urz¹dze-
nia techniczne, œrodki transportu, narzêdzia, przyrz¹dy, ru-
chomoœci, inwentarz – spe³niaj¹ce kryteria œrodków
trwa³ych oraz pozosta³e nak³ady zwi¹zane z realizacj¹
budowy, które po jej zakoñczeniu i rozliczeniu nie bêd¹ sta-
nowi³y œrodka trwa³ego,

2) zakupy oraz monta¿ kompletnych linii technologicznych lub
niepodzielonego wyposa¿enia produkcyjnego, którego
pe³ne zrealizowanie warunkuje uzyskanie za³o¿onego
efektu gospodarczego (np. przy modernizacji okreœlonych
wydzia³ów, linii technologicznych, wymagaj¹cych komple-
ksowej wymiany maszyn i urz¹dzeñ).

Przez nowo rozpoczynane rozumie siê te budowy œrodków
trwa³ych, których realizacjê faktycznie rozpoczêto w okresie
sprawozdawczym.

Województwo Symbol

dolnoœl¹skie. . . . . . . . . . . . . . . 02

kujawsko-pomorskie . . . . . . . . . . 04

lubelskie . . . . . . . . . . . . . . . . 06

lubuskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 08

³ódzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ma³opolskie . . . . . . . . . . . . . . . 12

mazowieckie . . . . . . . . . . . . . . 14

opolskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Województwo Symbol

podkarpackie . . . . . . . . . . . . . . 18

podlaskie . . . . . . . . . . . . . . . . 20

pomorskie . . . . . . . . . . . . . . . . 22

œl¹skie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

œwiêtokrzyskie . . . . . . . . . . . . . 26

warmiñsko-mazurskie . . . . . . . . . 28

wielkopolskie . . . . . . . . . . . . . . 30

zachodniopomorskie . . . . . . . . . . 32

zagranica . . . . . . . . . . . . . . . . 34

OBJAŒNIENIA OGÓLNE
Wykaz 1 – symbole województw



Wykaz 2 – symbole kierunków inwestowania

Sym-
bol

kierun-
ku in-
westo-
wania

Kierunek inwestowania

KULTURA I SZTUKA

045 domy kultury

046
pozosta³e instytucje rozrywkowe (dzialalnoœæ estradowa,
cyrki itp.)

047 biblioteki

048 archiwa

049 muzea

050 instytucje ochrony zabytków

051
ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK

052
oœrodki sportu i rekreacji (stadiony, boiska sportowe, hale
sportowe, baseny, tory wyœcigowe, lodowiska i inne)

053
pozosta³a dzia³alnoœæ zwi¹zana ze sportem (kluby sportowe,
towarzystwa, zwi¹zki itp.)

054
pozosta³e oœrodki zwi¹zane z rekreacj¹ (parki rekreacyjne,
pla¿e, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie,
m³odzie¿owe domy kultury i inne)

055 hotele, motele i pensjonaty

056 schroniska turystyczne

057 pola campingowe

058
domy wczasowo-wypoczynkowe i inne miejsca wypoczynku
wy¿ej niewymienione

INWESTYCJE ZWI¥ZANE Z ROLNICTWEM

059 melioracje szczegó³owe

060 melioracje podstawowe

061
urz¹dzenia zaopatruj¹ce rolnictwo w wodê (studnie
i wodoci¹gi na wsi)

062 kanalizacja na wsi (bez oczyszczalni œcieków)

063 oczyszczalnie œcieków oraz inne us³ugi sanitarne s³u¿¹ce wsi

BUDOWA DRÓG

074 drogi krajowe (bez autostrad)

075 autostrady

076 drogi wojewódzkie

077 drogi powiatowe

078 drogi gminne

PALIWA I ENERGETYKA

079
sieci do rozprowadzania paliw gazowych (gazyfikacja prze-
wodowa)

080 wytwarzanie energii cieplnej

081 budowa sieci do rozprowadzania energii cieplnej

082 sieci energii elektrycznej

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE

083 administracja publiczna

084 bezpieczeñstwo publiczne

INNE NIEWYMIENIONE WY¯EJ

085
obiekty zwi¹zane z transportem (przystanki PKS, dworce
PKP itp.)

086 uzbrojenie terenu

087 obwa³owania przeciwpowodziowe, regulacja potoków

Sym-
bol

kierun-
ku in-
westo-
wania

Kierunek inwestowania

001 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

002 komunikacja miejska

003 wodoci¹gi (z wyj¹tkiem wodoci¹gów na wsi)

004
kanalizacja (bez oczyszczalni œcieków i bez kanalizacji na
wsi)

005 oczyszczalnie œcieków (z wyj¹tkiem s³u¿¹cych wsi)

006 gospodarowanie odpadami

007
pozosta³e us³ugi sanitarne i pokrewne (odka¿anie gleby
i wód, opró¿nianie koszy na œmieci itp.)

008
gazyfikacja bezprzewodowa (dystrybucja gazu p³ynnego
systemem bezprzewodowym)

009 ochrona oprzeciwpo¿arowa (bez zak³adowej)

010 zak³ady pogrzebowe i cmentarze

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

016 poczta

017 telekomunikacja

EDUKACJA

020 przedszkola

021 szko³y podstawowe

022 szko³y gimnazjalne

023 szko³y œrednie ogólnokszta³c¹ce

024 szko³y zasadnicze zawodowe

025 szko³y artystyczne

026 szko³y œrednie ogólnozawodowe

027 szko³y œrednie zawodowe

028 szko³y wy¿sze

029 szko³y nauki jazdy i pilota¿u

030 szko³y jêzyków obcych

031
kszta³cenie ustawiczne doros³ych i pozosta³e formy
kszta³cenia, gdzie indziej nieklasyfikowane

032 internaty (bursy) szkolne

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPO£ECZNA

035
zak³ady opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria, centra reha-
bilitacyjne)

036
ogólna i specjalistyczna dzia³alnoœæ lekarska (przychodnie
lekarskie, oœrodki zdrowia, spó³dzielnie lekarskie)

037 ogólna i specjalistyczna dzia³alnoœæ stomatologiczna

039
dzia³alnoœæ pozosta³a zwi¹zana z ochron¹ zdrowia
(laboratoria medyczne, logopedzi itd.)

040

pomoc spo³eczna ca³odobowa (domy starców, sierociñce,
izby dziecka, zak³ady dla matek i dzieci, domy popraw-
cze, domy dla osób uzale¿nionych od alkoholu i narkoty-
ków itp.)

041 dzia³alnoœæ weterynaryjna

042 ¿³obki

043 poradnie psychologiczno-pedagogiczne

044 pomoc spo³eczna pozosta³a


