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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

ul. Wspólna 30 

00-930 Warszawa 

F-03m 
Sprawozdanie o urządzeniach 

i budowlach melioracji podstawowych 

i szczegółowych nieobejmowanych 

wartościową ewidencją 

księgową  

 

za rok 2018 
 

Główny Urząd Statystyczny 

Departament Rachunków 

Narodowych 

Termin przekazania: 

do 29 lipca 2019 r. 

 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.). 

 

                                

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Dział 1. Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki melioracji podstawowych w tys. zł (bez znaku po przecinku) 
 

Województwa 

Przyrosty Ubytki Wartość bruttoa) 

– stan na koniec 

roku 
ogółem 

w tym 

z inwestycji 
ogółem 

w tym 

likwidacja 

0 1 2 3 4 5 

Polska 01      

dolnośląskie 02      

kujawsko-pomorskie 03      

lubelskie 04      

lubuskie 05      

łódzkie 06      

małopolskie 07      

mazowieckie 08      

opolskie 09      

podkarpackie 10      

podlaskie 11      

pomorskie 12      

śląskie 13      

świętokrzyskie 14      

warmińsko-mazurskie 15      

wielkopolskie 16      

zachodniopomorskie 17      

 
a) W cenach danego roku. 



 

Dział 2. Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki melioracji szczegółowych w tys. zł (bez znaku po przecinku) 
 

Województwa 

Przyrosty Ubytki Wartość bruttoa) 

– stan na koniec 

roku 
ogółem 

w tym 

z inwestycji 
ogółem 

w tym 

likwidacja 

0 1 2 3 4 5 

Polska 01 
     

dolnośląskie 02 
     

kujawsko-pomorskie 03 
     

lubelskie 04 
     

lubuskie 05 
     

łódzkie 06 
     

małopolskie 07 
     

mazowieckie 08 
     

opolskie 09 
     

podkarpackie 10 
     

podlaskie 11 
     

pomorskie 12 
     

śląskie 13 
     

świętokrzyskie 14 
     

warmińsko-mazurskie 15 
     

wielkopolskie 16 
     

zachodniopomorskie 17 
     

 

a) W cenach danego roku. 

 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 

wypełnianego formularza. 
1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza. 2  

 
 

 

                                 

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 
 

 

 


