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I. Środki trwałe 5 9
1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha

użytki rolne ha
grunty leśne ha
grunty zabudowane i zurbanizowane ha
użytki ekologiczne ha
tereny różne ha
nieużytki ha
grunty pod wodami ha

2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt.
budynki niemieszkalne, w tym: szt.
budynki przemysłowe szt.
budynki transportu i łączności szt.
budynki handlowo-usługowe szt.
zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt.
budynki biurowe szt.
budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej szt.
budynki oświaty szt.
budynki nauki i kultury szt.
budynki sportowe szt.
budynki produkcyjne, usługowe i 
gospodarcze dla rolnictwa szt.
inne budynki niemieszkalne szt.
budynki mieszkalne szt.
lokale niemieszkalne szt.
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lokale mieszkalne szt.
3. Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej, w tym: szt.
kompleksowe budowle na terenach 
przemysłowych szt.
rurociągi, linie telekomunikacyjne i 
elektroenergetyczne szt.
infrastruktura transportu, w tym: szt.
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i 
drogi pozostałe szt.
drogi szynowe, drogi kolei 
napowietrznych lub podwieszanych szt.
drogi lotniskowe szt.
mosty, wiadukty, estakady, tunele i 
przejścia nadziemne i podziemne szt.
budowle wodne z wyjątkiem melioracji szt.
melioracje podstawowe i szczegółowe szt.
obiekty sportowe i rekreacyjne, 
obiekty inżynierii ladowej i wodnej 
pozostałe gdzie indziej nie 
sklasyfikowane szt.

4. Grupy od III do VI - Maszyny i 
urządzenia szt. 5 9

5. Grupa VII - Środki transportowe szt.
6. Grupa VIII - Narzedzia, przyrzady i 

wyposażenie szt.
7. Grupa IX - inwentarz żywy szt.
II. Inwestycje rozpoczete - środki 

trwałe w budowie
III. Środki przekazane na poczet 

inwestycji
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe 5 9


