
ilośc j.m 
wartość w 
tys. zł. ilośc j.m 

wartość w 
tys. zł. ilośc j.m 

wartość w 
tys. zł. ilośc j.m 

wartość w tys. 
zł. ilośc j.m 

wartość w tys. 
zł. ilośc j.m wartość w tys. zł.

A Srodki trwałe 9 041 0 0 0 113 4 994 0 0 0

I. grupa 0 w tm: ha 31,87 283,00

użytki rolne ha 6,89 17

grunty zabudowane i zurbanizowane ha 24,98 266

II Grupa I - budynki i lokale w tym szt 55 5919 0 0 0 0 12 308

budynki niemieszkalne, w tym szt

budynki transportu i łączności 

budynki przemysłowe szt

budynki biurowe szt 3 369 1 18
budynki szpitali, zakładów opieki medycznej 
DPS- ów szt
budynki oświaty,nauki i kultuyr oraz budynki 
sportowe szt 9 4 903
budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze 
dla rolnictwa szt

inne budynki niemieszkalne szt 38 518 11 290

budynki mieszkalne szt 5 129

lokale mieszkalne szt

lokale niemieszkalne szt

III.
Grupa II - Obiekty inżynierii lądoweji wodnej w 
tym; szt 26 1 085 0 0 0 0 69 4 470

rurociągi, linie telekomunikacyjne i 
elektroenergetyczne szt 12 193

infrastruktura transportu w tym: szt
autostrady ,drogi ekspresowe,ulice i drogi 
pozostałe szt 499
mosty, wiadukty, satakady,tunele i przejścia 
nadziemne i podziemne szt 2 283
obiekty sportowei rekreacyjne, obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie 
sklasyfikowene szt 12 110 69 4 470

IV Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia szt 57 161 22 84

V Grupa VII - Środki transportowe szt 21 419 7 131

VI
Grupa VIII - Narzędzia, przyrzady i 
wyposażenie szt 7 1 174 3 1

VII Grupa IX - inwentarz żywy szt

VIII
Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w 
budowie szt

IX Środki przekazane na poczet inwestycji szt
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Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. b 
u.of.p. Inne niż własność 

prawa majątkowe + 
posiadanieAktywa

jednostka 
miary

jednostki budżetowe zakłady budżetowe

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. b 
u.of.p. Inne niż własność 

prawa majątkowe + 
posiadanie

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a 
u.of.p. Prawo własności

gospodarstwa pomocnicze

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a 
u.of.p. Prawo własności

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b 
u.of.p. Inne niż własność 

prawa majątkowe + 
posiadanie

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a 
u.of.p. Prawo własności


