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 UCHWAŁA Nr XLI/373/2010
Rady Miejskiej w Łebie

 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Łeby 
w sąsiedztwie kanału Chełst pod nazwą „Łeba – strefa terenów otwartych”.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami), Rada Miejska w Łebie uchwala, co 
następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w 
Łebie z dnia 27 marca 2007 roku o przystąpieniu do sporzą-

dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Łeby w sąsiedztwie kanału Chełst, uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
pod nazwą „Łeba – strefa terenów otwartych” zwany da-
lej „planem” w granicach opracowania oznaczonych na 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, którego ustalenia 
wyrażone są w postaci zasad i sposobów zagospodarowa-
nia terenów określonych niniejszą uchwałą oraz rysunkiem 
planu.

§ 2

  Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Łeby.
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§ 3

  Granice obszaru objętego planem są zgodne z grani-
cami określonymi w załączniku grafi cznym do uchwały 
nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 27 marca 
2007 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w 
sąsiedztwie kanału Chełst.

§ 4

  Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu - plansza podstawowa 

wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby,

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz 
sposobie fi nansowania zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag złożonych do projektu planu.

§ 5

1) Obowiązującymi ustaleniami planu są „USTALENIA 
OBOWIAZUJĄCE” określone w oznaczeniach grafi cz-
nych.

2) Obszar planu dzieli się na JEDNOSTKI PLANU wy-
dzielone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych 
sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie 
z rysunkiem planu.

3) Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jak i 
ustaleniach rysunku planu mowa jest o:
1) Planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu o 

którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
2) Rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek 

planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Granicach opracowania - należy przez to rozumieć 
granice opracowania pokazane na rysunku planu.

4) Zabudowie - należy przez to rozumieć kompleks 
obiektów budowlanych lub obiekt budowlany, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach, przeznaczony do 
realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego lub 
funkcji towarzyszących.

5) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które winno przeważać w 
danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgra-
niczającymi.

6) Funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć 
przeznaczenie podstawowe.

7) Przeznaczeniu towarzyszącym - należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu 
podstawowemu, ustalone rysunkiem planu, nie zaś 
jako odrębne, mogące występować samodzielnie na 
danym terenie.

8) Funkcji towarzyszącej lub uzupełniającej - należy 
przez to rozumieć przeznaczenie towarzyszące.

9) Nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia ta nie 
dotyczy w szczególności: balkonów, wykuszy, logii, 

gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części 
podziemnych obiektów budowlanych.

10) Obowiązującej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków i wyznacza-
jącą przebieg lica budynku na odcinku minimum 
50% długości lica budynku. Linia ta nie dotyczy w 
szczególności: balkonów, wykuszy, logii,.

11) Wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć 
wysokość mierzoną od naturalnej warstwicy terenu 
położonej przy każdym wejściu do budynku do jego 
najwyższego punktu, bez masztów, kominów oraz 
urządzeń technologicznych.

12) Jednostce planu - należy przez to rozumieć obszar 
wydzielony liniami rozgraniczającymi zgodnie z 
rysunkiem planu, któremu przyporządkowany jest 
symbol liczbowo – literowy do którego odnoszą 
się ustalenia przedmiotowego planu zawarte na 
rysunku planu oraz w części tekstowej.

13) Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to 
rozumieć powierzchnię terenu czynną biologicznie 
w rozumieniu obowiązujących przepisów.

14) Produkcji rzemieślniczej - należy przez to rozumieć 
prowadzenie zawodowej działalności gospodarczej, 
z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, przy 
zatrudnieniu do 50 pracowników. Zakłady które 
zajmują się produkcją rzemieślniczą nie mogą być 
kwalifi kowane jako zakłady o zwiększonym bądź 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie ro-
dzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej.

15) Działce przynależnej - należy przez to rozumieć 
obszar zlokalizowany w najbliższym sąsiedztwie 
przy budynku mieszkalnym, niezbędny do jego 
prawidłowego funkcjonowania.

16) Przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć 
przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi.

17) Reklamie wielkogabarytowej - należy przez to rozu-
mieć reklamę płaską lub przestrzenną o powierzchni 
przekraczającej 2 m2.

18) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – obiekty 
typu kiosk do sprzedaży prasy, nie związane trwale 
z gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jącej 10m2.

19) Usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć 
usługi takie jak: usługi których funkcjonowanie nie 
powoduje przekroczenia żadnego z parametrów do-
puszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych 
oddziaływań na środowisko poza zajmowanym 
obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkod-
liwych odpadów; nie powoduje nieodwracalnych 
zmian w środowisku przyrodniczym w obrębie zaj-
mowanej działki; w żaden inny znaczący sposób nie 
pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadu-
jących; w szczególności nie przekracza dopuszczal-
nego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji 
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o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowi-
sko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające 
obiekty budowlane; nie powoduje powstawania 
promieniowania niejonizującego, stwarzającego 
zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie albo 
zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji sub-
stancji zanieczyszczających powietrze atmosferycz-
ne lub emisji nieprzyjemnych zapachów w ilościach 
ponadnormatywnych:
  1) usługi w zakresie ogólnie przyjętego handlu de-

talicznego, z wyjątkiem handlu samochodami 
i motocyklami na otwartej przestrzeni (usługi 
typu auto-komis),

  2) usługi rzemiosła poza warsztatami obsługi 
samochodów, myjniami i stacjami paliw,

  3) usługi gastronomiczne,
  4) usługi łączności, informacji i pocztowe,
  5) usługi biurowe, pośrednictwa fi nansowego, 

prawne, administracyjne, z wyjątkiem usług 
pogrzebowych,

  6) usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, me-
dyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa 
zamkniętego,

  7) usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem, 
turystyką i sportem oraz usługi w zakresie 
obsługi ruchu turystycznego,

  8) usługi kultu religijnego, kultury i rozrywki,
  9) usługi w zakresie prania, czyszczenia, sprząta-

nia budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,
10) usługi z zakresu administracji i bezpieczeństwa 

publicznego,
11) usługi nauki i oświaty,
12) inne usługi nieuciążliwe.
20) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami).

Rozdział 2
Przedmiot ustaleń

§ 6

  Przedmiotem ustaleń planu jest dokonanie ustaleń 
określonych w art. 15 ustawy, w szczególności:

1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzy-
szącego dla terenów objętych opracowaniem,

2) określenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3) określenie przebiegu linii rozgraniczających tereny o 
różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach 
zagospodarowania,

4) ustalenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej,

5) określenie lokalnych warunków i zasad kształtowania 
zabudowy oraz urządzenia terenu,

6) określenie warunków zagospodarowania terenów.

Rozdział 3
Przeznaczenie terenów objętych granicami planu

§ 7

1) Dozwala się na dotychczasowy sposób użytkowania 
terenów objętych planem do czasu wystąpienia okolicz-
ności formalno - prawnych wymagających prawnego 
określenia funkcji terenu (jego przeznaczenia).

2) Niżej wymienione ustalenia przeznaczenia terenów są 
obowiązujące dla prawnego określenia funkcji terenu 
(jego przeznaczenia).

3) Ustala się przeznaczenie terenów, w granicach wy-
dzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na 
rysunku planu:
  1) Symbolem MN.U – tereny zabudowy mieszkalno 

- usługowej;
  2) Symbolem UT – tereny rekreacyjno - turystyczne;
  3) Symbolem ZD – tereny ogrodów działkowych;
  4) Symbolem ZP – tereny zieleni parkowej;
  5) Symbolem ZN – tereny naturalnej sukcesji roślin-

nej;
  6) Symbolem ZNw – tereny naturalnej sukcesji roślin-

nej związanej z utrzymaniem wału; przeciwpowo-
dziowego;

  7) Symbolem NO – tereny urządzeń infrastruktury 
technicznej;

  8) Symbolem KDZ – tereny dróg publicznych o cha-
rakterze zewnętrznym;

  9) Symbolem KDL – tereny dróg publicznych o cha-
rakterze lokalnym;

10) Symbolem KDD – tereny dróg publicznych o cha-
rakterze dojazdowym;

11) Symbolem KT – tereny dróg o charakterze technicz-
nym;

12) Symbolem CP – tereny pasów komunikacji pie-
szej.

4) W ramach zagospodarowani w/w wymienionych tere-
nów dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń towarzyszących funkcji przezna-

czenia podstawowego,
2) wyodrębnionych terenów zieleni urządzonej w pa-

sach drogowych,
3) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego, w tym stacji transformato-
rowych.

Rozdział 4
Obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego

§ 8

1) Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze 
objętym przedmiotowym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użyt-

kowania lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-

strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia w zakresie zasad kształtowania jednostek 

planu zawarte w ustaleniach szczegółowych (kartach 
terenów), w szczególności:
a) ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników 

urbanistycznych zabudowy i zagospodarowania 
terenów;

b) ustalenia w zakresie ochrony elementów środo-
wiska przyrodniczego oraz zasad kształtowania 
terenów zieleni.

2) Ustala się, że na obszarze objętym opracowaniem nie 
występują elementy zagospodarowania przestrzen-
nego, które wymagają ochrony i w związku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów.

3) Określa się, że na obszarze objętym opracowaniem nie 
występują elementy zagospodarowania przestrzenne-
go, które wymagają rewaloryzacji i w związku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów.
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Rozdział 5
Obowiązujące zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 9

1) Zakazuje się lokalizowania na obszarze planu wszelkich 
funkcji związanych z użytkowaniem obiektów bądź 
działalnością usługową mogących naruszyć istniejące 
przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz wykra-
czających poza defi nicję funkcji usług nieuciążliwych 
ustaloną w § 5, pkt 19.

2) Realizowana zabudowa winna być tak zaprojektowana 
i wykonana, aby zabezpieczyć budynki i obsługujące 
je budowle, urządzenia i elementy zagospodarowania 
przed zalaniem w wyniku powodzi.

3) Realizacja zabudowy w odległości mniejszej niż 50m od 
stopy wału Chełst, według oznaczen na rysunku planu, 
uwarunkowana jest uchyleniem zakazu przez Marszał-
ka Województwa Pomorskiego o którym mowa w art. 
85 ustawy “Prawo Wodne”. Na wyżej wymienionym 
terenie dopuszcza się podniesienie terenu w celu po-
sadowienia budynku w taki sposób, aby nowouformo-
wany teren, ze względu na swoją wysokość, szerokość, 
zagęszczenie i strukturę, stanowił wystarczające umoc-
nienie brzegu kanału Chełst, niewymagające istnienia 
wału przeciwpowodziowego na tym odcinku.

4) W terenie ustalonej funkcji mieszkalno - usługowej 
dopuszcza się podniesienie terenu w celu posadowie-
nia budynku po wykonaniu właściwego odwodnienia 
terenu w powiązaniu z istniejącymi urządzeniami melio-
racyjnymi i (lub) kanałami kierującymi wody opadowe 
do morza.

5) Wymienione powyżej podniesienie terenu wykonać w 
taki sposób, aby wysokość, szerokość, zagęszczenie 
i struktura nowouformowanego terenu była wystar-
czającym zabezpieczeniem przed jego wymywaniem i 
wypłukiwaniem.

6) W trakcie realizacji planowanego zainwestowania 
należy zabezpieczyć przed zniszczeniem występujące 
w granicach terenu elementy przyrody ożywionej i 
nieożywionej objęte ochroną gatunkową lub inne cenne 
z punktu widzenia ochrony elementy przyrodnicze, w 
tym cenne zbiorowiska roślinne.

7) Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem funkcje 
i sposób ich realizacji w jednostce planu nie spowodu-
je:
a) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;
b) emisji substancji zanieczyszczających powietrze 

atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych,
c) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym 

szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie 
ludzi oraz otaczające obiekty budowlane,

d) wystąpienia promieniowania niejonizującego, 
stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 
uszkodzenia albo zniszczenia środowiska,

e) zrzutu ścieków które mogły by zakłócić istniejącą 
równowagę systemu ekologicznego najbliższego 
otocznie oraz wywołać pogorszenie jakości środo-
wiska przyrodniczego.

8) Maksymalny wskaźnik procentowy powierzchni no-
woustalonej zabudowy do powierzchni działek oraz 
powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi dla poszczególnych jednostek 
planu.

9) Realizacja inwestycji wymaga szczegółowego roz-
poznania geotechnicznych warunków posadowienia 
fundamentów obiektów budowlanych.

10) Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
górnicze ani tereny zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.

Rozdział 6
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania 

i podziału nieruchomości oraz renty planistycznej

§ 10

1) W obszarze opracowania nie ustala się obowiązku 
wykonania procedury scalania i wtórnego podziału.

2) Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym sposo-
bie użytkowania może być zmieniony w celu dostosowa-
nia go do aktualnego stanu własności lub użytkowania 
pod warunkiem, że odległość linii nowopoprowadzonej 
od ustalonej na rysunku planu nie przekroczy 2m oraz, 
że powierzchnia żadnego z obszarów z podstawowym 
przeznaczeniem nie będzie pomniejszona o więcej niż 
5% powierzchni ustalonej na rysunku planu.

3) Dozwala się wydzielanie nowych działek z terenu 
przeznaczenia podstawowego związane ze zmianą 
własności zabudowy bądź terenu. Na nowowydzielo-
nych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla 
prawidłowego funkcjonowania zabudowy biorąc pod 
uwagę niezbędne funkcje towarzyszące (między innymi 
miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz dojazd ko-
łowy wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych).

4) Szczegółowe zasady w zakresie zasad podziałów geode-
zyjnych i parametrów działek określa się w ustaleniach 
szczegółowych dla jednostek.

5) Ustala się 30% stawkę procentową dla terenów zabu-
dowy mieszkalno - usługowej będących własnością 
prywatną, służącą do naliczenia jednorazowej opłaty 
w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie 
obrotu nieruchomością zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

6) Dla terenów komunalnych nie ustala stawki procento-
wej służącej do naliczenia jednorazowej opłaty w sto-
sunku do wzrostu wartości terenu w momencie obrotu 
nieruchomością.

Rozdział 7
Obowiązujące zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1) Ustalenia w zakresie komunikacji.
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem 

zewnętrznym w oparciu o istniejącą drogę zbiorczą 
alei Św. Jakuba,

2) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem z 
nowoprojektowanych dróg zbiorczych lub lokalnych 
o charakterze publicznym (9.KDZ; 10.1.KDL; 10.2.KDL; 
11.KDD) oraz dojazdowych dróg wewnętrznych o 
charakterze prywatnym,

3) obsługa komunikacyjna nowych terenów mieszka-
niowo - usługowych powstałych w wyniku wtórnego 
podziału geodezyjnego istniejących terenów z nowo-
wydzielonych pasów drogowych dojazdowych dróg 
wewnętrznych o charakterze prywatnym,

4) przebieg linii rozgraniczających pasy drogowe dróg 
ustalić według rysunku planu,

5) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji 
miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi dla terenów.

2) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
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1) zaopatrzenie w wodę należy zrealizować z projek-
towanej gminnej sieci wodociągowej, sieciami 
magistralnymi w oparciu o istniejące ujęcia wody 
na warunkach określonych przez zarządzającego 
siecią,

2) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na pobyt ludzi muszą posiadać przyłącze wodo-
ciągowe umożliwiające pobór wody,

3) dla obsługi planowanej zabudowy przewiduje się 
wykonać sieć wodociągową przebiegającą w pasach 
drogowych nowoprojektowanych dróg. Projektowa-
ne obiekty podłączyć bezpośrednio do projektowanej 
sieci wodociągowej,

4) zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową - rozwiązania 
indywidualne w oparciu o niskoemisyjne czynniki 
grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, 
biopaliwa lub centralne systemy grzewcze oparte 
na produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej przez 
jednostki wyspecjalizowane.

3) Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków i wód 
opadowych:
1) ustala się zakaz stosowania lokalnych urządzeń 

oczyszczających ścieki sanitarne lub indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych,

2) ustala się bezwzględny obowiązek odprowadzenia 
ścieków sanitarnych planowaną, systemową siecią 
kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ście-
ków,

3) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na pobyt ludzi muszą posiadać przyłącze kanali-
zacyjne,

4) ustala się przebieg kolektorów tłocznych i grawita-
cyjnych kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych 
nowoprojektowanych dróg. Szczegółowy przebieg 
zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

5) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód 
opadowych na tereny zielone w obrębie granic 
własnych działek, dopuszcza się odprowadzanie wód 
opadowych z połaci dachowych i nawierzchni nie-
przepuszczalnych poprzez indywidualne rozwiązania 
umożliwiające jej zagospodarowanie w granicach 
własnej działki (urządzenia retencyjne odparowywal-
ne lub infi ltracyjne oraz studnie chłonne w granicach 
własnych działek,

6) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z 
dachów,

7) ustala się zakaz powierzchniowego odprowadzenia 
wód opadowych w sposób niezorganizowany z 
terenów utwardzonych o powierzchni większych 
niż 30m2 ustala się obowiązek podczyszczania wód 
opadowych z ww powierzchni w podziemnych osad-
nikach i separatorach produktów ropopochodnych.

4) Ustalenia w zakresie melioracji:
1) teren opracowania narażony na niebezpieczeństwo 

powodzi,
2) w granicach obszaru narażonego na niebezpieczeń-

stwo powodzi obowiązują odrębne przepisy szcze-
gółowe,

3) możliwość realizacji zabudowy uwarunkowana jest 
zapewnieniem właściwego odwodnienia terenu w 
powiązaniu z istniejącymi urządzeniami melioracyj-
nymi i (lub) kanałami kierującymi wody opadowe do 
morza na zasadach ustalonych przez organ zarządza-
jący melioracją,

4) zagospodarowanie terenów zgodnie z funkcją 

przeznaczenia podstawowego należy wykonać z 
zachowaniem stosunków wodnych i w sposób zapo-
biegający powstaniu szkód na terenach przyległych 
zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządzające-
go melioracją. W celu zachowania drożności istnieją-
cego systemu odprowadzania wody należy wykonać 
niezbędne przepusty i inne urządzenia melioracyjne 
w nawiązaniu do orientacyjnych wskazań rysunku 
planu.

5) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) Stosować rozwiązania indywidualne (źródła lokalne) 

w oparciu o ekologiczne niskoemisyjne czynniki 
grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, 
biopaliwa, pompy cieplne lub inne odnawialne źród-
ła energii bezpieczne ekologicznie. Dopuszcza się 
stosowanie drewna opałowego. Zakaz stosowania 
paliw stałych, nieekologicznych.

6) Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną:
1) adaptuje się istniejący system uzbrojenia elektro-

energetycznego który realizuje zapotrzebowanie na 
energie elektryczną zabudowy w terenie objętym 
opracowaniem,

2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i 
niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości 
technicznych i ekonomicznych, realizowana jako 
kablowa (podziemna),

3) nowowznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone 
planem zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia 
przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomia-
rowym zlokalizowanym na granicach działek na wa-
runkach zarządzającego siecią. W przypadku kolizji z 
istniejącą siecią napowietrzną ustala się konieczność 
skablowania sieci istniejącej w sposób umożliwiający 
realizację zabudowy zgodnie z ustaleniami planu.

7) Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) dozwala się budowę sieci gazowej w terenie objętym 

opracowaniem na zasadach ustalonych przez zarzą-
dzającego siecią,

2) sieć gazową układać w pasach drogowych nowopro-
jektowanych dróg.

8) Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywne-

go postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala 
się gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów 
stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na 
wysypisko komunalne; w ramach zorganizowane-
go, komunalnego systemu zbierania i usuwania 
odpadów stałych oraz zabezpieczenie możliwości 
segregowania ich w miejscu zbiórki, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi,

2) na obszarze planu zakazuje się wykorzystywania 
i unieszkodliwiania odpadów technologicznych. 
Wykluczone jest składowanie odpadów celem ich 
unieszkodliwiania. Dopuszcza się gromadzenie w/w 
odpadów w pojemnikach służących do czasowego 
gromadzenia z uwzględnieniem możliwości ich 
segregacji i późniejszy ich wywóz w celu utylizacji 
przez specjalistyczne jednostki;

3) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecz-
nych w terenie objętym opracowaniem.

Rozdział 8
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów

§ 12

1) Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu.
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2) Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospo-
darowania i urządzania terenu w sposób niezgodny 
z ustalonym w przedmiotowym planie.

Rozdział 9
Ustalenia szczegółowe (karty jednostek) dla terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi różne sposoby 
użytkowania

§ 13

Poz. 2569
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rncpw+0""
/"Pc"y{"gl"y{okgpkqp{o"vgtgpkg"fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqfpkgukgpkg"vgtgpw"y"egnw"rqucfqykgpkc"
dwf{pmw"y"vcmk"urquÂd."cd{"pqyqwhqtoqycp{"vgtgp."¦g"y¦inŽfw"pc"uyqlŠ"y{uqmqžþ."u¦gtqmqžþ."
¦ciŽu¦e¦gpkg"k"uvtwmvwtŽ."uvcpqykü"y{uvcte¦clŠeg"woqepkgpkg"dt¦giw"mcpcüw"Ejgüuv."
pkgy{ociclŠeg"kuvpkgpkc"ycüw"rt¦gekyrqyqf¦kqygiq"pc"v{o"qfekpmw""
/"Y"vgtgpkg"q¦pce¦qp{o"u{odqngo"3030OP0W"fq¦ycnc"ukŽ"w"{vmqycpkg"kuvpkglŠegiq"ukgfnkumc"
tqnpke¦giq0"

26"

Wuvcngpkc"fnc"rq¦quvcü{ej"vgtgpÂy"¦cdwfqy{"okgu¦mcnpq"â"wuüwiqygl<""
/"Y"vgtgpkg"wuvcnqpgl"hwpmelk"okgu¦mcnpq"/"wuüwiqygl"fqrwu¦e¦c"ukŽ"rqfpkgukgpkg"vgtgpw"y"egnw"
rqucfqykgpkc"dwf{pmw"rq"y{mqpcpkw"yücžekygiq"qfyqfpkgpkc"vgtgpw"y"rqykŠ¦cpkw"
¦"kuvpkglŠe{ok"wt¦Šf¦gpkcok"ognkqtce{lp{ok"k"*nwd+"mcpcücok"mkgtwlŠe{ok"yqf{"qrcfqyg"fq"
oqt¦c""
/"Y{okgpkqpg"rqy{"gl"rqfpkgukgpkg"vgtgpw"y{mqpcþ"y"vcmk"urquÂd."cd{"y{uqmqžþ."u¦gtqmqžþ."
¦ciŽu¦e¦gpkg"k"uvtwmvwtc"pqyqwhqtoqycpgiq"vgtgpw"d{üc"y{uvcte¦clŠe{o"¦cdg¦rkge¦gpkgo"
rt¦gf"lgiq"y{o{ycpkgo"k"y{rüwmkycpkgo0""
/"Y"vtcmekg"tgcnk¦celk"rncpqycpgiq"¦ckpyguvqycpkc"pcng"{"¦cdg¦rkge¦{þ"rt¦gf"¦pku¦e¦gpkgo"
y{uvŽrwlŠeg"y"itcpkecej"vgtgpw"gngogpv{"rt¦{tqf{"q"{ykqpgl"k"pkgq"{ykqpgl"qdlŽvg"qejtqpŠ"
icvwpmqyŠ"nwd"kppg"egppg"¦"rwpmvw"ykf¦gpkc"qejtqp{"gngogpv{"rt¦{tqfpke¦g."y"v{o"egppg"
¦dkqtqykumc"tqžnkppg0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

27"

/"Vgtgp"rq¦c"¦ckpvgtguqycpkgo"uüw"d"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq0"
28" Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
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/"¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"ocügl"
ctejkvgmvwt{"

/"pkg"wuvcnc"ukŽ"

/"¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"tgmnco"yqnpq"uvqlŠe{ej"
rt¦{"žekcpkg"dwf{pmw."uvcpqykŠe{ej"mqorq¦{elŽ"
¦"lgiq"gngycelŠ"rqf"yctwpmkgo.""g"kej"rqykgt¦ejpkc"
pkg"lguv"ykŽmu¦c"pk""6o"4".""
/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"u¦{nfÂy"oqeqycp{ej"
rtquvqrcfng"fq"gngycelk"htqpvqygl."q"ejctcmvgt¦g"
fquvquqycp{o"fq"guvgv{mk"gngycelk."¦cykgtclŠe{ej"
yk¦gtwpgm"qffclŠe{"ejctcmvgt"wuüwik="rqykgt¦ejpkc"
u¦{nfw"ocmu{ocnpkg"fq"3.7o"4."füw"u¦g"tcokŽ"
tÂypqngiüg"fq"žekcp{"dwf{pmw="y{uqmqžþ"
wokgu¦e¦gpkc"u¦{nfw"¦iqfpkg"¦"rt¦grkucok"rtcyc"
dwfqyncpgiq."rt¦{"e¦{o"fqnpc"mtcyŽf "u¦{nfw"pc"
y{uqmqžek"pkg"opkglu¦gl"pk"0"4.7"o."

/"¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

/"Y"tcocej"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"lgfpquvgm"
dkncpuqy{ej"fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"wt¦Šf¦gš"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"pkg¦dŽfp{ej"fq"
rtcykfüqygiq"hwpmelqpqycpkc"qdkgmvÂy"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"k"hwpmelk"vqyct¦{u¦Šegl0"

/"¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" /"¦ciqurqfctqycþ"¦kgngpkŠ"vyqt¦Še"yctwpmk"fnc"
y{rqe¦{pmw"k"tgmtgcelk0"

/"qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦gš"k"qitcpke¦gš"
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"k"tgcnk¦celk"
qdkgmvÂy"dwfqyncp{ej"

/"¦cmc¦"uvquqycpkc"u¦e¦gnp{ej"rqmt{þ"pcykgt¦ejpk"
wvyctf¦qp{ej"*pr0"y{ngycp{"dgvqp."ejqfpkmk"
cuhcnvqyg+.""
/"¦cmc¦"uvquqycpkc"y"gngycelk"ocvgtkcüÂy"¦"vyqt¦{y"
u¦vwe¦p{ej"*pr0"qmücf¦kp"ykp{nqy{ej+.""
/"wuvcnc"ukŽ"qdqykŠ¦gm"uvquqycpkc"
ftqdpqy{okctqy{ej"gngogpvÂy"egtcoke¦p{ej"nwd"
dgvqpqy{ej"lcmq"rqmt{ekc"rqücek"fcejqy{ej"fcejÂy"
uvtqo{ej"*y{uqmkej+0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"PQYGL"¥CDWFQY["QTC¥"
¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"PC"PQYQY[F¥KGNQP[EJ"F¥KCûMCEJ"<"
/"fq¦ycnc"ukŽ"dwfqyŽ"pqy{ej"mwdcvwt"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"nwd"
vqyct¦{u¦Šegiq.""
/"wuvcnc"ukŽ"rtqrqtelg"rqykgt¦ejpk"w"{vmqygl"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq<""
"pkg"opkgl"pk""72'"rqykgt¦ejpk"w"{vmqygl"qdkgmv{"fnc"hwpmelk"wuüwiqygl.""
"pkg"ykŽegl"pk""72'"rqykgt¦ejpk"w"{vmqygl"qdkgmvw"fnc"hwpmelk"okgu¦mcnpgl.""
/"pc"f¦kcüeg"¦nqmcnk¦qycþ"wt¦Šf¦gpkc"pkg¦dŽfpg"fnc"rtcykfüqygiq"tgcnk¦qycpkc"hwpmelk"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq."y"v{o<"rqlgopkmk"pc"qfrcf{"uvcüg"ytc¦"¦"rncego"iqurqfcte¦{o"
qtc¦"vgtgp{"¦kgngpk"wt¦Šf¦qpgl"k"tgmtgce{lpgl0"

29"

/"nkpkc"¦cdwfqy{"fnc"dwfqy{"qdkgmvÂy"
hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"
qtc¦"vqyct¦{u¦Šegiq"y{"u¦{ej"pk""lgfpc"
mqpf{ipcelc"pc¦kgopc"pc"vgtgpcej"
q¦pce¦qp{ej"3050OP0W"k"3060OP0W0"

/"qf"uvtqp{"rcuc"ftqiqygiq"nwd"vgtgpw"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc<""
"pkgrt¦gmtce¦cnpc"nkpkŽ"¦cdwfqy{"y"qfngiüqžek"6o"qf"
nkpkk"tq¦itcpke¦clŠegl"rcu"ftqiqy{"nwd"vgtgp"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc"¦iqfpkg"¦"rt¦gdkgikgo"
pkgrt¦gmtce¦cnpgl"nkpkk"¦cdwfqy{"wuvcnqpgl"t{uwpmkgo"
rncpw0""
/"qf"uvtqp{"uŠukcfc<""
"y"qfngiüqžek"qmtgžnqp{ej"y"qdqykŠ¦wlŠe{ej."
y"qmtgukg"uvquqycpkc"¦crkuw."rt¦grkucej"
u¦e¦giÂüqy{ej"fqv{e¦Še{ej"yctwpmÂy"vgejpke¦p{ej."
lcmko"rqykpp{"qfrqykcfcþ"dwf{pmk"k"kej"
wu{vwqycpkg0"
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/"nkpkc"¦cdwfqy{"fnc"dwfqy{"qdkgmvÂy"
hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"
qtc¦"vqyct¦{u¦Šegiq"y{"u¦{ej"pk""lgfpc"
mqpf{ipcelc"pc¦kgopc"pc"rq¦quvcü{ej"
vgtgpcej0"

/"qf"uvtqp{"rcuc"ftqiqygiq"nwd"vgtgpw"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc<""
"pkgrt¦gmtce¦cnpc"nkpkŽ"¦cdwfqy{"y"qfngiüqžek"8o"qf"
nkpkk"tq¦itcpke¦clŠegl"rcu"ftqiqy{"nwd"vgtgp"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc"¦iqfpkg"¦"rt¦gdkgikgo"
pkgrt¦gmtce¦cnpgl"nkpkk"¦cdwfqy{"wuvcnqpgl"t{uwpmkgo"
rncpw0""
/"qf"uvtqp{"uŠukcfc<""
"y"qfngiüqžek"qmtgžnqp{ej"y"qdqykŠ¦wlŠe{ej."
y"qmtgukg"uvquqycpkc"¦crkuw."rt¦grkucej"
u¦e¦giÂüqy{ej"fqv{e¦Še{ej"yctwpmÂy"vgejpke¦p{ej."
lcmko"rqykpp{"qfrqykcfcþ"dwf{pmk"k"kej"
wu{vwqycpkg"0"

/"nkpkc"¦cdwfqy{"fnc"dwfqy{"qdkgmvÂy"
hwpmelk"vqyct¦{u¦Še{ej"¦ykŠ¦cp{ej"
¦"qduüwic"twejw"vwt{uv{e¦pgiq"pkg"
y{"u¦{ej"pk""lgfpc"mqpf{ipcelc"
pc¦kgopc0"

/"qf"uvtqp{"rcuc"ftqiqygiq"nwd"vgtgpw"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc<""
"¦iqfpkg"¦"rt¦grkucok"u¦e¦giÂüqy{ok"
qdqykŠ¦wlŠe{ok"y"ejyknk"uvquqycpkc"
rt¦gfokqvqygiq"wuvcngpkc"fqv{e¦Še{ok"yctwpmÂy"
vgejpke¦p{ej."lcmko"rqykpp{"qfrqykcfcþ"dwf{pmk"
k"kej"wu{vwqycpkg"lgfpcm"pkg"dnk"gl"pk""5o"qf"nkpkk"
tq¦itcpke¦clŠegl"rcu"ftqiqy{"nwd"vgtgp"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc0""
/"qf"uvtqp{"uŠukcfc<"/""
"fq¦ycnc"ukŽ"pc"u{vwqycpkg"¦cdwfqy{"pc"itcpke{"
f¦kcümk"uŠukcfc"rqf"yctwpmkgo""g"füwiqžþ"¦cdwfqy{"
wu{vwqycpgl"pc"itcpke{"pkg"rt¦gmtqe¦{"8o0"

/"nkpkc"¦cdwfqy{"fnc"dwfqy{"qdkgmvÂy"
hwpmelk"vqyct¦{u¦Še{ej"kpp{ej"pk""
¦ykŠ¦cp{ej"¦"qduüwic"twejw"
vwt{uv{e¦pgiq"pkg"y{"u¦{ej"pk""lgfpc"
mqpf{ipcelc"pc¦kgopc"0"

/"qf"uvtqp{"rcuc"ftqiqygiq"nwd"vgtgpw"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc<""
"pkgrt¦gmtce¦cnpc"nkpkŽ"¦cdwfqy{"y"qfngiüqžek"8o"qf"
nkpkk"tq¦itcpke¦clŠegl"rcu"ftqiqy{"nwd"vgtgp"q"kpp{o"
urquqdkg"w"{vmqycpkc"¦iqfpkg"¦"rt¦gdkgikgo"
pkgrt¦gmtce¦cnpgl"nkpkk"¦cdwfqy{"wuvcnqpgl"t{uwpmkgo"
rncpw""
/"qf"uvtqp{"uŠukcfc<"/""
"fq¦ycnc"ukŽ"pc"u{vwqycpkg"¦cdwfqy{"pc"itcpke{"
f¦kcümk"uŠukcfc"rqf"yctwpmkgo""g"füwiqžþ"¦cdwfqy{"
wu{vwqycpgl"pc"itcpke{"pkg"rt¦gmtqe¦{"8o0"

/"ykgnmqžek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"

/"pkg"ykŽegl"pk""42'"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"¦"y{lŠvmkgo"
vgtgpÂy"q¦pce¦qp{ej"pc"t{uwpmw"rncpw"u{odqngo"
3030OP0W="3050OP0W="3060OP0W"qtc¦"3070OP0W"pc"
mvÂt{ej"fq¦ycnc"ukŽ"pkg"ykŽegl"pk""52'"rqykgt¦ejpk"
f¦kcümk0"

/"rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc." /"pkg"opkgl"pk""82'"rqykgt¦ejpk"f¦kcümk"
/"y{uqmqžek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" /"¦cdwfqyc"pqyqrtqlgmvqycpc"â"ocmu{ocnpkg"

5"mqpf{ipcelg"pcf¦kgopg."y"v{o"5/ekc"mqpf{ipcelc"
y"rt¦guvt¦gpkw"y{uqmkgiq"fcejw"w"{vmqygiq."lgfpcm"
pkg"y{"gl"pk""34o"nke¦qpg"qf"rq¦kqow"rqucfqykgpkc"
rqucf¦mk"rctvgtw"fq"pcly{"u¦gl"mcngpke{"fcejw0""
/"ocmu{ocnpkg"lgfpc"mqpf{ipcelc"rqf¦kgopc0""
/"rq¦kqo"rqucfqykgpkc"rqucf¦mk"rctvgtw"
ocmu{ocnpkg"2.67"o"rqpcf"rq¦kqo"f¦kcümk"y"lgl"
igqogvt{e¦p{o"žtqfmw0"Fqv{e¦{"t¦Žfp{ej"rq"
quvcvge¦p{o"*rtqlgmvqy{o+"wmu¦vcüvqycpkw"
rqykgt¦ejpk"f¦kcümk0"Wuvcngpkg"uvquqycþ"fq"f¦kcügm"
pqyqy{f¦kgnqp{ej"lcm"k"kuvpkglŠe{ej0"



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 133 — 14567 — Poz. 2569

/"igqogvtkc"fcejw." /"fcej{"y{uqmkg"*uvtqog+."¦cejqywlŠeg"u{ogvtkŽ"
y"iüÂyp{o"rt¦gmtqlw"rqrt¦ge¦p{o"0"Fcej{"
mu¦vcüvqycþ"lcmq"fywurcfqyg."u{ogvt{e¦pg"nwd"
ykgnqurcfqyg"q"pcej{ngpkcej"qf"572"fq"722"c"y"
rt¦{rcfmw"fcejw"ocpuctfqygiq"qf"472"fq"972"
¦"fqžykgvngpkgo"rqffcu¦c"w"{vmqygiq"y"hqtokg"
nwmctp"nwd"pce¦ÂümÂy0"Fqrwu¦e¦c"ukŽ"pcfdwfqy{"
y"fcejw"y"hqtokg"nwmctp."mt{v{ej"u{ogvt{e¦p{o"
fywurcfqy{o"fcu¦mkgo="üŠe¦pc"u¦gtqmqžþ"
pcfdwfqy{"pkg"oq"g"rt¦gmtce¦cþ"•"u¦gtqmqžek"
gngycelk0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ!QP[EJ"QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

/"rq¦quvcykc"ukŽ"y"uvcpkg"pkgpctwu¦qp{o"kuvpkglŠeŠ"ukgþ"wt¦Šf¦gš"ognkqtcelk"yqfp{ej"
rqfuvcyqy{ej<"Mcpcü"Ejgüuv."Mcpcü"PqyŽekšumk"qtc¦"ycü"rt¦gekyrqyqf¦kqy{"rt¦{"mcpcng"
Ejgüuv0"Rt¦gf"¦ckpyguvqycpkgo"vgtgpw"k"¦cmt{ekgo"tqyÂy"qvyctv{ej"y{mqpcþ"qfyqfpkgpkg"
ftgpc"qyg0"Yqfc"¦"vgtgpÂy"qfycfpkcp{ej"oq"g"d{þ"qfrtqycf¦qpc"fq"kuvpkglŠe{ej"tqyÂy"
ognkqtce{lp{ej"¦iqfpkg"¦"yctwpmcok"wuvcnqp{ok"rt¦g¦"qticp"¦ct¦Šf¦clŠe{"ognkqtcelŠ0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"
/"WUVCNGPKC"FNC"LGFPQUVGM"DKNCPUQY[EJ"FNC"MV̌T[EJ"T[UWPGM"RNCPW"WUVCNC"
RQF¥KCû["RQ!ÿFCPG"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"

igqfg¦{lp{ej"y"egnw"y{f¦kgngpkc"ucoqf¦kgnp{ej"
f¦kcügm"dwfqyncp{ej0""
/"YvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg"uüw"Šeg"y{f¦kgngpkw"
ucoqf¦kgnp{ej"f¦kcügm"dwfqyncp{ej"y{mqpcþ"
y"pcykŠ¦cpkw"fq"rqf¦kcüÂy"yumc¦cp{ej"t{uwpmkgo"
rncpw""
/"Pc"pqyqy{f¦kgnqp{ej"f¦kcümcej"dkncpuqycþ"
rt¦guvt¦gš"pkg¦dŽfpŠ"fnc"rtcykfüqygiq"
hwpmelqpqycpkc"pqygl"¦cdwfqy{"dkqtŠe"rqf"wyciŽ"
pkg¦dŽfpg"hwpmelg"vqyct¦{u¦Šeg"*okglueg"
itqocf¦gpkc"qfrcfÂy"uvcü{ej."fqlc¦f"mqüqy{"ytc¦"
¦"pkg¦dŽfpŠ"knqžekŠ"okglue"rctmkpiqy{ej"y{pkmclŠeŠ"
¦"pqygl"hwpmelk+0"Fqlc¦f{"fq"pqyq"y{f¦kgnqp{ej"
f¦kcügm"y{v{e¦{þ"y"qdtŽdkg"qdu¦ctw"yücupqžek"lcmq"
uüw"gdpg"fnc"pqyqy{f¦kgnqp{ej"¦"qvce¦clŠe{ej"ftÂi"
nqmcnp{ej0""
/"Fqlc¦f{"fq"pqyq"y{f¦kgnqp{ej"f¦kcügm"y{v{e¦{þ"
ygfüwi"t{uwpmw"rncpw0"Pkgtwejqoqžek"y{f¦kgnqpg"
pqy{o"rcugo"ekŠiw"rkgu¦q"/"lg¦fpgiq"uecnkþ"
k"rqüŠe¦{þ"¦"qiÂnpqfquvŽrp{o"u{uvgogo"ftÂi"
nqmcnp{ej"k"fqlc¦fqy{ej0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"
igqfg¦{lp{ej"uüw"Še{ej"mqtgmvqo"y"¦cmtgukg"
yücupqžek"nwd"rqt¦ŠfmwlŠe{o"kuvpkglŠe{"rqf¦kcü."
y"fquvquqycpkw"fq"vtgžek"Tq¦f¦kcüw"XK"Wu"vcngpkc"
fqv{e¦úeg"¦cucf"k"yctwpmÂy"uecncpkc"k"rqf¦kcŠw"
pkgtwejqoqšek"qtc¦"tgpv{"rncpkuv{e¦pgl"0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"
pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"
y"ejyknk"lgiq"uvquqycpkc0"

2;"

/"okpkocnpc"u¦gtqmqžþ"htqpvÂy"f¦kcügm"
pqyqy{f¦kgnqp{ej"

/"pkg"ykŽegl"pk""iüŽdqmqžþ"f¦kcümk"y{f¦kgnqpgl"
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/"okpkocnpc"u¦gtqmqžþ"
pqyqy{f¦kgnqp{ej"rcuÂy"ekŠiÂy"
rkgu¦q"/"lg¦fp{ej"

/"¦iqfpkg"¦"rqfcp{ok"y{okctcok"pc"t{uwpmw"rncpw"
*:o"nwd"32o"u¦gtqmqžek"y"nkpkcej"tq¦itcpke¦clŠe{ej"
rcu{"ftqiqyg"pqyqrtqlgmvqycp{ej"ftÂi"
fqlc¦fqy{ej+"

/"okpkocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm" /"fnc"vgtgpw"3030OP0W"pkg"opkgl"pk"";22o"4""
/"fnc"vgtgpw"3040OP0W"pkg"opkgl"pk"";22o"4"
/fnc"vgtgpw"3050OP0W"pkg"opkgl"pk""572o"4""
/fnc"vgtgpw"3060OP0W"¦iqfpkg"¦"kuvpkglŠe{o"rqf¦kcügo"
/fnc"vgtgpw"3070OP0W"¦iqfpkg"¦"kuvpkglŠe{o"rqf¦kcügo"
/fnc"vgtgpw"3080OP0W"pkg"opkgl"pk""3322o4""
/fnc"vgtgpw"3090OP0W"pkg"opkgl"pk""3322o4""
/fnc"vgtgpw"30:0OP0W"pkg"opkgl"pk""3822o"4"
/fnc"vgtgpw"30;0OP0W"pkg"opkgl"pk""3522o"4""

/"ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kcügm" /fnc"vgtgpw"3030OP0W"pkg"ykŽegl"pk""3522o"4""
/"fnc"vgtgpw"3040OP0W"pkg"ykŽegl"pk""4622o"4""
/"fnc"vgtgpw"3050OP0W"pkg"ykŽegl"pk""3722o"4"
/"fnc"vgtgpw"3060OP0W"¦iqfpkg"¦"kuvpkglŠe{o"
rqf¦kcügo""
/"fnc"vgtgpw"3070OP0W"¦iqfpkg"¦"kuvpkglŠe{o"
rqf¦kcügo""
/fnc"vgtgpw"3080OP0W"pkg"ykŽegl"pk""3722o"4"
/"fnc"vgtgpw"3090OP0W"pkg"ykŽegl"pk""3922o"4"
/"fnc"vgtgpw"30:0OP0W"pkg"ykŽegl"pk""4422o"4"
/fnc"vgtgpw"30;0OP0W"pkg"ykŽegl"pk""4522o"4""

/"mŠv"rqüq"gpkc"itcpke"f¦kcügm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"*mcv"rqokŽf¦{"nkpkŠ"
rqf¦kcüw"f¦kcümk"c"nkpkc"tq¦itcpke¦clŠeŠ"
rcu"ftqiqy{+"

/"y"rt¦gf¦kcng":2"2"/322"2""

/"WUVCNGPKC"FNC"LGFPQUVGM"DKNCPUQY[EJ"FNC"MV̌T[EJ"T[UWPGM"RNCPW"PKG"WUVCNC"
RQF¥KCû̌Y"RQ!ÿFCP[EJ"

32"

/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"
igqfg¦{lp{ej"uüw"Še{ej"mqtgmvqo"y"¦cmtgukg"
yücupqžek"nwd"rqt¦ŠfmwlŠe{o"kuvpkglŠe{"rqf¦kcü."
y"fquvquqycpkw"fq"vtgžek"Tq¦f¦kcüw"XK"Wuv"cngpkc"
fqv{e¦úeg"¦cucf"k"yctwpmÂy"uecncpkc"k"rqf¦kcŠw"
pkgtwejqoqšek"qtc¦"tgpv{"rncpkuv{e¦pgl"0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"
pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"
y"ejyknk"lgiq"uvquqycpkc0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

33"

/"Dg¦y¦inŽfp{"pcmc¦"wvt¦{ocpkc"lcmqžek"pqto"žtqfqykumqy{ej"y"¦cmtgukg"rqykgvt¦c"k"jcücuw"
qtc¦"kpp{ej"e¦{ppkmÂy"oqiŠe{ej"uvyct¦cþ"¦citq"gpkg"fnc""{ekc"k"¦ftqykc"nwf¦k0""
/"Dg¦y¦inŽfp{"¦cmc¦"f¦kcücnpqžþ"rqyqfwlŠegl<""
/"jcücu."rqpcf"rq¦kqo"fqrwu¦e¦cnp{"qmtgžnqp{"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok.""
/"rt¦gmtqe¦gpkg"pqto{"lcmqžek"žtqfqykumc"qmtgžnqpgl"y"rt¦grkucej"u¦e¦giÂüqy{ej"fqv{e¦Še{ej"
fqrwu¦e¦cnp{ej"yctvqžek"uvŽ"gš"uwduvcpelk"¦cpkge¦{u¦e¦clŠe{ej"y"rqykgvt¦w0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"

34"

/"wmücf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."rctcogvt{."
mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

/"Vgtgp{"lgfpquvgm"y{rquc"{þ"y"rgüp{"¦cmtgu"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"rq¦ycnclŠe{"pc"tgcnk¦celg"
wuvcngš"rncpw"y"¦cmtgukg"pqy{ej"kpyguv{elk"hwpmelk"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"nwd"vqyct¦{u¦Še{ej0"
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/"yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

/"Fqlc¦f{"¦"pqyqy{f¦kgnqp{ej"rcuÂy"ftqiqy{ej"
rqüŠe¦qp{ej"¦"kuvpkglŠe{o"u{uvgogo"ftÂi"
rwdnke¦p{ej0""
/"Rqvt¦gd{"y"¦cmtgukg"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl."
vgngmqowpkmcelk."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"yqf{"fq"
egnÂy"urq"{ye¦{ej"¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"
pqy{ej"qdkgmvÂy"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"nwd"vqyct¦{u¦Še{ej"¦curcmclcþ"
rqrt¦g¦"rqfüŠe¦gpkg"fq"kuvpkglŠe{ej"nwd"
rtqlgmvqycp{ej"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"pc"
yctwpmcej"qmtgžnqp{ej"rt¦g¦"f{urqpgpvc"ogfkwo0""
"Fq¦ycnc"ukŽ"qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"pc"
vgtgp"lgfpquvmk"dkncpuqygl0""
"Qit¦gycpkg"kpf{ykfwcnpg"y"qrctekw"
q"pkumqgoku{lpg"e¦{ppkmk"it¦glpg"pr0"qngl"qrcüqy{."
ic¦."gpgtikc"gngmvt{e¦pc."dkqrcnkyc."rqor{"ekgrnpg0""
"Fq¦ycnc"ukŽ"qit¦gycpkc"u{uvgoqyg"
¦"y{mqt¦{uvcpkgo"kuvpkglŠegiq"egpvtcnpgiq"u{uvgow"
it¦gye¦giq"qrctvgiq"q"rtqfwmelŽ"ekgrüc"rt¦g¦"
lgfpquvmk"y{urgelcnk¦qycpg0"

/"yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk" /"Pc"vgtgpkg"pqyqy{f¦kgnqp{ej"f¦kcügm"okgu¦mcnpq"/"
wuüwiqy{ej"rt¦gykf¦kgþ"okgluec"rquvqlqyg"nwd"
ictc"qyg"fnc"ucoqejqfÂy"quqdqy{ej"y"knqžek"
4"okgluec"pc"rqugulk"qtc¦"3"okglueg"rctmkpiqyg"fnc"
72"o"4"rqykgt¦ejpk"hwpmelk"wuüwiqygl"y"tcocej"
tgcnk¦celk"hwpmelk"vqyct¦{u¦Še{ej0"Fq¦ycnc"ukŽ"
dkncpuqycþ"knqžþ"okglue"rctmkpiqy{ej"fnc"
rqykgt¦ejpk"wuüwiqygl"lcmq"¦cdg¦rkge¦gpkg"okglue"
rctmkpiqy{ej"y"qvce¦clŠe{ej"lgfpquvmcej"
dkncpuqy{ej"y"qrctekw"q"woqy{"f¦kgt"cy{"nwd"
wfquvŽrpkgpkc0""
/"¥cmc¦"rctmqycpkc"nwd"ictc"qycpkc"ucoqejqfÂy"
ekŽ"ctqy{ej0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

2."

NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."2."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

UT""

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP["TGMTGCE[LPQ"/"VWT[UV[E¥PG"

HWPMELG"VQYCT¥[U¥ÿEG"
HWPMELK"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Yu¦{uvmkg"hwpmelg"w¦wrgüpkclŠeg"fnc"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq."pkg¦dŽfpg"fnc"rtcykfüqygiq"
¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpw."y"v{o"¦kgngš"wt¦Šf¦qpc0"

HWPMELG"DG¥Y¥INŸFPKG"
¥CMC¥CPG"Y"LGFPQUVEG"
RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"dŠf "¦ykŠ¦cpg"
¦"w"{vmqycpkgo"vgtgpw"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"oqiŠeg"pctwu¦{þ"qdqykŠ¦wlŠeg"y"ejyknk"
uvquqycpkc"wuvcngpkc"rt¦grku{"u¦e¦giÂüqyg"fqv{e¦Šeg"
qejtqp{"žtqfqykumc"nwd"fqrtqycf¦clŠeg"iq"fq"fgitcfcelk0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Qdkgmv{"k"wt¦cf¦gpkc"tgmtgce{lpq"vwt{uv{e¦pg"y"v{o<"uegp{"
mcogtcnpg."owu¦ng"mqpegtvqyg."rcyknqp{"y{uvcyqyg."
qdkgmv{"¦crnge¦c"urqtvqygiq"dqkumc"k"wt¦Šf¦gpkc"urqtvqyg0"

24" RCTCOGVT[."YUMC0PKMK"QTC¥"¥CUCF["MU¥VCûVQYCPKC"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"
FNC"HWPMELK"RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"
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/"¥cmc¦"dwfqy{"vtycü{ej"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej"¦ykŠ¦cp{ej"¦"itwpvgo"fnc"hwpmelk"kpp{ej"pk""
y{okgpkqpg"rqy{"gl"¦ciqurqfctqycpkg"rqfuvcyqyg0""
/"¥cmc¦"uvquqycpkc"u¦e¦gnp{ej"rqmt{þ"pcykgt¦ejpk"wvyctf¦qp{ej"*pr0"y{ngycp{"dgvqp."ejqfpkmk"
cuhcnvqyg."rtghcdt{mqycpg"gngogpv{"dgvqpqyg"¦"y{lŠvmkgo"rqndtwmw+0"
¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
/"¥cejqycþ"yctvqžekqyg"gngogpv{"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq0""
/"¥cngec"ukŽ"wpkmcpkg"rqykgt¦ejpk"itwpvw"dg¦"rqmt{ekc"tqžnkppqžekŠ"pkumŠ"*vctvcp."vtcyc."u¦vwe¦pc"
vtcyc."tcdcv{"mykcvqyg+"y"egnw"wpkmpkŽekc"¦cr{ngpkc."mwt¦w"itwpvqygiq."¦crkcu¦e¦cpkc"
cvoquhgt{0""
/"Pc"vgtgpcej"wvyctf¦qp{ej"y{ociclŠe{ej"fquvŽrw"rkgu¦giq"nwd"lg¦fpgiq"uvquqycþ."
ftqdpqy{okctqyg"gngogpv{"¦crgypkclŠeg"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej"y"iüŠd"ingd{0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

/"pkg"wuvcnc"ukŽ"
Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
/"¦cucf{"mqt¦{uvcpkc"¦"wt¦Šf¦gš"
hwpmelk"rt¦g¦pce¦cpkg"
rqfuvcyqygiq"

/"y{rquc"{þ"vgtgp"y"wt¦Šf¦gpkc"k"qdkgmv{"pkg¦dŽfpg"fnc"
hwpmelqpqycpkc"uegp"mcogtcnp{ej."owu¦nk"mqpegtvqy{ej."
rcyknqpÂy"y{uvcyqy{ej."dqkum"k"wt¦Šf¦gš"urqtvqy{ej"
qtc¦"wrtcykcpkc"qiÂnpqfquvŽrp{ej"f{ue{rnkp"urqtvqy{ej"
nwd"¦cdcy"twejqy{ej.""
/"vyqt¦{þ"yctwpmk"žtqfqykumqyg"fnc"kpvgitcelk"nqmcnpgl"
urqüge¦pqžek"rqrt¦g¦"y{mqt¦{uvcpkg"wt¦Šf¦gš"mwnvwt{."
tgmtgcelk"k"y{rqe¦{pmw"nwd"qdkgmvÂy"urqtvqy{ej0"

27"

/"¥cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦Šf¦gš"
vgejpke¦p{ej"

/"Y"tcocej"¦ciqurqfctqycpkc"vgtgpÂy"lgfpquvmk"
dkncpuqygl"fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦celŽ"wt¦Šf¦gš"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"pkg¦dŽfp{ej"fq"rtcykfüqygiq"hwpmelqpqycpkc"
qdkgmvÂy"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"k"hwpmelk"
vqyct¦{u¦Šegl"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"y"v{o"¦cmtgukg"
rt¦grkucok0"

U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"
lgiq"uvquqycpkc0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

29"

/"Dg¦y¦inŽfp{"pcmc¦"wvt¦{ocpkc"lcmqžek"pqto"žtqfqykumqy{ej"y"¦cmtgukg"rqykgvt¦c"qtc¦"kpp{ej"
e¦{ppkmÂy"oqiŠe{ej"uvyct¦cþ"¦citq"gpkg"fnc""{ekc"k"¦ftqykc"nwf¦k0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
/"yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"
¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

/"Fqlc¦f{"¦"qvce¦clŠe{ej"rcuÂy"ftqiqy{ej"ftÂi"
rwdnke¦p{ej"dg¦rqžtgfpkq"nwd"rqrt¦g¦"vgtgp{"hwpmelk"
¦ykŠ¦cpgl"dg¦rqžtgfpkq"¦"vgtgpgo"lgfpquvmk"dkncpuqygl0""
/"Rqvt¦gd{"y"¦cmtgukg"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl."vgngmqowpkmcelk."
mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"yqf{"fq"egnÂy"urq"{ye¦{ej"
¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"vgtgpw"k"hwpmelk"pc"pko"f¦kcüclŠegl"
¦curcmclcþ"rqrt¦g¦"rqfüŠe¦gpkg"fq"kuvpkglŠe{ej"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"pc"yctwpmcej"qmtgžnqp{ej"rt¦g¦"
f{urqpgpvc"ogfkwo0"

2:"

/"yctwpmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk" /"¥cmc¦"rctmqycpkc"nwd"ictc"qycpkc"ucoqejqfÂy"
ekŽ"ctqy{ej0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"y{f¦kgngpkg"okglue"rctmkpiqy{ej"
y"uŠukgf¦vykg"rcuÂy"ftqiqy{ej0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"TERENU" 3."
NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."
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Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"

ZP"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP["¥KGNGPK"RCTMQYGL"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"RNCPW"

Vgtgp"rctmqygl"¦kgngpk"qiÂnpqfquvŽrpgl0"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
VQYCT¥[U¥ÿEG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"

/"¥ciqurqfctqycpkg"tgmtgce{lpq"â"y{rqe¦{pmqyg"
vgtgpw"¦ykŠ¦cpkg"¦"w"{vmqycpkgo"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"y"v{o"u¦e¦giÂnpkg<""
"/"¦cdwfqyc"tgmtgce{lpq"y{rqe¦{pmqyc"/"pkgykgnmkg"
qdkgmv{"pkg"¦ykŠ¦cpg"vtycng"¦"rqfüq"go"*o0kp0"cnvcp{"
qitqfqyg."fgu¦e¦qejtqp{"kvr0"qtc¦"wt¦Šf¦gpkc"
tgvgpe{lpgiq"gmqu{uvgow"qfrtqycf¦cpkc"yÂf"
qrcfqy{ej+.""
"/"wt¦Šf¦qpg"žekg"mk"rkgu¦g.""
"/"vqyct¦{u¦Šeg"y{okgpkqpgow"¦ciqurqfctqycpkw"
gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
DG¥Y¥INŸFPKG"¥CMC¥CPG"
Y"LGFPQUVEG"RNCPW"

Yu¦gnmkg"¦ciqurqfctqycpkg"pkg"¦ykŠ¦cpg"¦"hwpmelŠ"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"dŠf "¦ykŠ¦cpg"
¦"w"{vmqycpkgo"vgtgpw"pku¦e¦Še{o"yctvqžþ"rt¦{tqfpke¦Š"
vgtgpw"rctmw"k"fqrtqycf¦clŠe{o"iq"fq"¦pku¦e¦gpkc"dŠf "
fgitcfcelk0"

WUVCNGPKC"FNC"MU¥VCûVQYCPKC"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"FNC"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"

24"

/"Dg¦y¦inŽfpkg"¦cmc¦wlg"ukŽ"lcmkejmqnykgm"f¦kcücš"¦okgpkclŠe{ej"kuvpkglŠeg"w"{vmqycpkg"qdu¦ctw0"
/"Wvt¦{ocþ"fqv{eje¦cuqyg"w"{vmqycpkg"y"v{o"u¦e¦giÂnpkg"pcvwtcnpŠ"uvtwmvwtŽ"kuvpkglŠe{ej"
wmücfÂy"tqžnkpp{ej"qtc¦"yrtqycf¦kþ"pqyg"wmücf{"¦iqfpg"¦"pcvwtcnp{o"rqvgpelcügo"dkqegpq¦{"
k"hk¦lqpqokŠ"lgfpquvmk0""
/"Mu¦vcüvqycþ"k"rkgnŽipqycþ"qdu¦ct"wvt¦{owlŠe"rqu¦e¦giÂnpg"uvcfkc"uwmegulk0""
/"W¦wrgüpkþ"pcucf¦gpkc"¦g"u¦e¦giÂnp{o"wy¦inŽfpkgpkgo"pcucf¦gš"y{uqmkej0""
/"Uvquqycþ"tq¦ykŠ¦cpkc"¦crgypkclŠeg"uvyqt¦gpkg"vtycügl"¦kgngpk"rctmqygl."k¦qnwlŠegl"qf"jcücuw"
k"yrü{yclŠegl"pc"yücžekyg"rctcogvt{"rqykgvt¦c0"TÂ"pkeqycþ"icvwpmqyq"¦"wy¦inŽfpkgpkgo"
icvwpmÂy"¦koq¦kgnqp{ej"k"¦kgngpk"kincuvgl0"¥cmc¦"y{ekpmk"ft¦gyquvcpw"yctvqžekqygiq"
rt¦{tqfpke¦q0""
/"Y{rquc"{þ"y"žekg"mk"rkgu¦g"qtc¦"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"k"kppg"wt¦Šf¦gpkc"uüw"Šeg"
y{rqe¦{pmqyk"k"tgmtgcelk"okgu¦mcšeÂy0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"nqmcnk¦celŽ"pkgykgnmkej"qdkgmvÂy"pkg"¦ykŠ¦cp{ej"vtycng"¦"rqfüq"go"uüw"Še{ej"
qduüwf¦g"hwpmelk"tgmtgce{lpgl"k"vwt{uv{e¦pgl"*vcmkej"lcm"ykcv{."fgu¦e¦qejtqp{"kvr0+="qtc¦"wt¦Šf¦gš"
tgvgpe{lpgiq"gmqu{uvgow"qfrtqycf¦cpkc"yÂf"qrcfqy{ej0"
¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
/"¥tÂ"pkeqycþ"y{uqmqžek"k"iŽuvqžek"wmücfÂy"tqžnkpp{ej."rqyqfwlŠe"v{o"uco{o"vgtoke¦pg"*pc"
umwvgm"mqpvtcuvÂy"vgtoke¦p{ej"rqokŽf¦{"qdu¦ctcok"¦cekgpkqp{ok"k"pcuüqpge¦pkqp{ok+"
k"f{pcoke¦pg"*quücdkgpkg"rqt{ykuv{ej"ykcvtÂy+"twej{"rqykgvt¦c0""
/"Woq"nkykþ"rt¦gykgvt¦cpkc"rqrt¦g¦"fquvquqycpkg"¦kgngpk"fq"t¦g d{"vgtgpw"k"pkg"¦cmüÂecpkg"
urü{yw"ocu"rqykgvt¦c."eq"urqyqfwlg<""
/"Rqejücpkcpkg."¦cvt¦{o{ycpkg."r{üw"k"mwt¦w"pc"fw"gl"rqykgt¦ejpk"nkžek"nwd"kikgü0""
/"WlgopŠ"lqpk¦celŽ"rqykgvt¦c"eq"¦ykŽmu¦{"mqohqtv"y{rqe¦{pmw0""
/"Uvyqt¦gpkg"yctvqžekqygiq"dkqegpqv{e¦pkg."y"okctŽ"uvcdknpgiq"k"qfrqtpgiq"pc"e¦{ppkmk"
¦gypŽvt¦pg."wmücfw"tqžnkp"ft¦gykcuv{ej."w¦wrgüpkclŠegiq"qvyctvg"rqykgt¦ejpkg"owtcy."rqrt¦g¦"
qfrqykgfpk"fqdÂt"icvwpmÂy"fq"pcucf¦gš"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"26"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"
y"ejyknk"lgiq"uvquqycpkc0"

27" ¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
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/"yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wmücfgo"
¦gypŽvt¦p{o"

/"Fqlc¦f"mqüqy{"¦"qvce¦clŠe{ej"ftÂi"¦gypŽvt¦p{ej0""
/"Rqvgpelcnpg"rqvt¦gd{"y"¦cmtgukg"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl."
vgngmqowpkmcelk."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"yqf{"¦curcmclcþ"
rqrt¦g¦"rqfüŠe¦gpkg"fq"kuvpkglŠe{ej"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"pc"yctwpmcej"qmtgžnqp{ej"rt¦g¦"f{urqpgpvc"
ogfkwo0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

4."

NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

ZD"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP["QITQF̌Y"F¥KCûMQY[EJ"

HWPMELG"VQYCT¥[U¥ÿEG"
HWPMELK"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Hwpmelg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq0"

HWPMELG"DG¥Y¥INŸFPKG"
¥CMC¥CPG"Y"LGFPQUVEG"
RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"dŠf "¦ykŠ¦cpg"
¦"w"{vmqycpkgo"vgtgpw"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"oqiŠeg"pctwu¦{þ"qdqykŠ¦wlŠeg"y"ejyknk"
uvquqycpkc"wuvcngpkc"rt¦grku{"u¦e¦giÂüqyg"fqv{e¦Šeg"
qejtqp{"žtqfqykumc"nwd"fqrtqycf¦clŠeg"iq"fq"fgitcfcelk0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wrtcy{"qitqfpke¦g"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"24"
/"¥cejqycþ"yctvqžekqyg"gngogpv{"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq"y"v{o"u¦e¦giÂnpkg"kuvpkglŠe{"
ft¦gyquvcp0""
/"Qdu¦ct"pkg"rqykpkgp"d{þ"fquvŽrp{"fq"kppgiq"y{mqt¦{uvcpkc"tgmtgce{lpgiq"pk""rgpgvtcelc"
rkgu¦c0""
/"Rt¦{"¦ciqurqfctqycpkw"¦tÂ"pkeqycþ"y{uqmqžek"k"iŽuvqžek"wmücfÂy"tqžnkpp{ej."rqyqfwlŠe"v{o"
uco{o"vgtoke¦pg"*pc"umwvgm"mqpvtcuvÂy"vgtoke¦p{ej"rqokŽf¦{"qdu¦ctcok"¦cekgpkqp{ok"
k"pcuüqpge¦pkqp{ok+"k"f{pcoke¦pg"*quücdkgpkg"rqt{ykuv{ej"ykcvtÂy+"twej{"rqykgvt¦c0""
/"Woq"nkykþ"rt¦gykgvt¦cpkc"rqrt¦g¦"fquvquqycpkg"¦kgngpk"fq"t¦g d{"vgtgpw"k"pkg"¦cmüÂecpkg"
urü{yw"ocu"rqykgvt¦c."eq"urqyqfwlg<""
/"rqejücpkcpkg."¦cvt¦{o{ycpkg."r{üw"k"mwt¦w"pc"fw"gl"rqykgt¦ejpk"nkžek"k"kikgü.""
/"wlgopŠ"lqpk¦celŽ"rqykgvt¦c"eq"¦ykŽmu¦{"mqohqtv"y{rqe¦{pmw.""
/"uvyqt¦gpkg"yctvqžekqygiq"dkqegpqv{e¦pkg."y"okctŽ"uvcdknpgiq"k"qfrqtpgiq"pc"e¦{ppkmk"
¦gypŽvt¦pg."wmücfw"tqžnkp"ft¦gykcuv{ej."rqrt¦g¦"qfrqykgfpk"fqdÂt"icvwpmÂy"fq"pcucf¦gš0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
/"yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"
¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

/"Qduüwic"mqüqyc"vgtgpw"¦"rcuc"ftqiqygiq"ftqik"
ygypŽvt¦pgl"¦nqmcnk¦qycpgl"y"qdu¦ct¦g"lgfpquvmk"
dkncpuqygl0""
/"Rqvt¦gd{"y"¦cmtgukg"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl."vgngmqowpkmcelk."
mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"yqf{"fq"egnÂy"urq"{ye¦{ej"k"wrtcy"
¦curcmclcþ"rqrt¦g¦"rqfüŠe¦gpkg"fq"kuvpkglŠe{ej"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"pc"yctwpmcej"qmtgžnqp{ej"rt¦g¦"
f{urqpgpvc"ogfkwo0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"pc"vgtgp"
lgfpquvmk"dkncpuqygl0"

25"

/"yctwpmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk" /"¥cmc¦"yu¦gnmkgiq"twejw"ucoqejqfqygiq"y"v{o"
rctmqycpkc"nwd"ictc"qycpkc"ucoqejqfÂy"quqdqy{ej"
k"ekŽ"ctqy{ej0"
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¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

/"Vgtgp"rq¦c"¦ckpvgtguqycpkgo"uüw"d"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ!QP[EJ"QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

27"

/"Rq¦quvcykc"ukŽ"y"uvcpkg"pkgpctwu¦qp{o"kuvpkglŠeŠ"ukgþ"wt¦Šf¦gš"ognkqtcelk"yqfp{ej"
rqfuvcyqy{ej0"Yqfc"¦"vgtgpÂy"qfycfpkcp{ej"oq"g"d{þ"qfrtqycf¦qpc"fq"kuvpkglŠe{ej"tqyÂy"
ognkqtce{lp{ej"rq"w¦{umcpkw"w¦iqfpkgš"yctwpmÂy"vgejpke¦p{ej"¦"¥OkWY0"
¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"

igqfg¦{lp{ej"uüw"Še{ej"mqtgmvqo"y"¦cmtgukg"yücupqžek"nwd"
rqt¦ŠfmwlŠe{o"kuvpkglŠe{"rqf¦kcü."y"fquvquqycpkw"fq"vtgžek"
Tq¦f¦kcüw"XK"Wuvcngpkc"fqv{e¦úeg"¦cucf"k"yctwpmÂy"uecncpkc"
k"rqf¦kcŠw"pkgtwejqoqšek"qtc¦"tgpv{"rncpkuv{e¦pgl"0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"
pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"
y"ejyknk"lgiq"uvquqycpkc0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

29"

/"Fq¦ycnc"ukŽ"dwfqyŽ"cnvcp"k"rctvgtqy{ej"dwf{pmÂy"iqurqfcte¦{ej"q"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
fq"57"o"4"rt¦{"tq¦rkŽvqžek"mqpuvtwmelk"pkg"ykŽmu¦gl"pk""6.:2"o"qtc¦"y{uqmqžek"fq"7"o"
¦"wy¦inŽfpkgpkgo"y{uqmqžek"fcejw"uvtqogiq0""
/"¥cmc¦"dwfqy{"vtycü{ej"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej"kpp{ej"pk""y{okgpkqpg"rqy{"gl0""
/"Fqrwu¦e¦cnpc"y{uqmqžþ"k"rqykgt¦ejpkc"¦cdwfqy"{"hwpmelk"vqyct¦{u¦Šegl"rt¦g¦pce¦gpkw"
rqfuvcyqygow"â"¦iqfpkg"¦"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok"rtcyc"dwfqyncpgiq0"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"
u{vwqycpkg"qdkgmvÂy"v{oe¦cuqy{ej0""
/"¥cmc¦"uvquqycpkc"u¦e¦gnp{ej"rqmt{þ"pcykgt¦ejpk"wvyctf¦qp{ej"*pr0"y{ngycp{"dgvqp."ejqfpkmk"
cuhcnvqyg."rtghcdt{mqycpg"gngogpv{"dgvqpqyg+0""
/"Dg¦y¦inŽfp{"pcmc¦"wvt¦{ocpkc"lcmqžek"pqto"žtqfqykumqy{ej"y"¦cmtgukg"rqykgvt¦c"k"jcücuw"
qtc¦"kpp{ej"e¦{ppkmÂy"oqiŠe{ej"uvyct¦cþ"¦citq"gpkg"fnc""{ekc"k"¦ftqykc"nwf¦k0""
/"Dg¦y¦inŽfp{"¦cmc¦"f¦kcücnpqžþ"rqyqfwlŠegl<""
/"jcücu."rqpcf"rq¦kqo"fqrwu¦e¦cnp{"qmtgžnqp{"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok.""
/"rt¦gmtqe¦gpkg"pqto{"lcmqžek"žtqfqykumc"qmtgžnqpgl"y"rt¦grkucej"u¦e¦giÂüqy{ej"fqv{e¦Še{ej"
fqrwu¦e¦cnp{ej"yctvqžek"uvŽ"gš"uwduvcpelk"¦cpkge¦{u¦e¦clŠe{ej"y"rqykgvt¦w0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"

2:"

/"Rt¦g¦pce¦gpkg"rqfuvcyqyg"vgtgpw"pkg"y{ocic"wt¦Šf¦qp{ej"vgejpke¦pkg"fqlc¦fÂy"mqüqy{ej0""
/"Rqvt¦gd{"y"¦cmtgukg"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl."vgngmqowpkmcelk."mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"yqf{"fq"egnÂy"
urq"{ye¦{ej"k"wrtcy"¦curcmclcþ"rqrt¦g¦"rqfüŠe¦gpkg"fq"kuvpkglŠe{ej"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"pc"yctwpmcej"qmtgžnqp{ej"rt¦g¦"f{urqpgpvc"ogfkwo0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

5."

NUMER"PORZùDKOWY"
JEDNOSTKI"BILANSOWEJ"

1."2."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

ZN"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"
LGFPQUVMK"RNCPW"

VGTGP["PCVWTCNPGL"UWMEGULK"TQ™NKPPGL"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

w"{vgm"¦kgnqp{"
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YUMC¥CPKC"FQ"MU¥VCûVQYCPKC"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"FNC"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ<"

24"

/"Vgtgp"yumc¦cp{"fq"wvt¦{ocpkc"w"{vmqycpkc"tqnpke¦giq"lcmq"w"{vgm"¦kgnqp{0""
/"Vgtgp"yqnp{"qf"f¦kcücš"kpyguv{e{lp{ej"¦ykŠ¦cp{ej"¦"¦cdwfqyŠ"vtycüŠ0""
/"Wvt¦{ocþ"fqv{eje¦cuqyg"w"{vmqycpkg"y"v{o"u¦e¦giÂnpkg"pcvwtcnpŠ"uvtwmvwtŽ"kuvpkglŠe{ej"
wmücfÂy"tqžnkpp{ej"qtc¦"yrtqycf¦kþ"pqyg"wmücf{"¦iqfpg"¦"pcvwtcnp{o"rqvgpelcügo"dkqegpq¦{"
k"hk¦lqpqokŠ"ypŽvt¦c"mtclqdtc¦qygiq0"Mu¦vcüvqycpkg"k"rkgnŽipcelc"mtclqdtc¦w"rqngicþ"dŽf¦kg"pc"
wvt¦{ocpkw"rqu¦e¦giÂnp{ej"uvcfkÂy"uwmegulk"pc"gvcrkg"fqlt¦cü{o"0""
/"Mu¦vcüvqycþ"k"rkgnŽipqycþ"mtclqdtc¦"rqrt¦g¦"wvt¦{ocpkg"rqu¦e¦giÂnp{ej"uvcfkÂy"uwmegulk"pc"
gvcrkg"fqlt¦cü{o0""
/"Tqžnkppqžþ"pc"v{o"qdu¦ct¦g"rq¦quvcykþ"pcvwtcnpgl"uwmegulk""
/"Wtgiwnqycþ"uvquwpmk"yqfpg."qitcpke¦clŠe"pcfokgtpg"qfyqfpkgpkg"qdu¦ctw0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ"*qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."
¦cmc¦Ây."qtc¦"¦cngegš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy+<"

25"

/"Ejtqpkþ"k"uvpkglŠeg"wmücf{"tqžnkppg"pc"ukgfnkumw"¦cdcipkqp{o0""
/"¥tÂ"pkeqycþ"y{uqmqžek"k"iŽuvqžek"wmücfÂy"tqžnkpp{ej."rqyqfwlŠe"v{o"uco{o"vgtoke¦pg"*pc"
umwvgm"mqpvtcuvÂy"vgtoke¦p{ej"rqokŽf¦{"qdu¦ctcok"¦cekgpkqp{ok"k"pcuüqpge¦pkqp{ok+"
k"f{pcoke¦pg"*quücdkgpkg"rqt{ykuv{ej"ykcvtÂy+"twej{"rqykgvt¦c0""
/"Woq"nkykþ"rt¦gykgvt¦cpkc"rqrt¦g¦"fquvquqycpkg"¦kgngpk"fq"t¦g d{"vgtgpw"k"pkg"¦cmüÂecpkg"
urü{yw"ocu"rqykgvt¦c."eq"urqyqfwlg<""
/"Rqejücpkcpkg."¦cvt¦{o{ycpkg."r{üw"k"mwt¦w"pc"fw"gl"rqykgt¦ejpk"nkžek0""
/"WlgopŠ"lqpk¦celŽ"rqykgvt¦c"eq"¦ykŽmu¦{"mqohqtv"y{rqe¦{pmw0""
/"¥crgypkþ"uvyqt¦gpkg"yctvqžekqygiq"dkqegpqv{e¦pkg."y"okctŽ"uvcdknpgiq"k"qfrqtpgiq"pc"
e¦{ppkmk"¦gypŽvt¦pg."wmücfw"tqžnkp"ft¦gykcuv{ej."w¦wrgüpkclŠegiq"qvyctvg"rqykgt¦ejpkg"üŠm"
k"owtcy."rqrt¦g¦"qfrqykgfpk"fqdÂt"icvwpmÂy"fq"pcucf¦gš0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

/"Vgtgp"rq¦c"¦ckpvgtguqycpkgo"uüw"d"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ!QP[EJ"QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

27"

/"Rq¦quvcykc"ukŽ"y"uvcpkg"pkgpctwu¦qp{o"kuvpkglŠeŠ"ukgþ"wt¦Šf¦gš"ognkqtcelk"yqfp{ej"
rqfuvcyqy{ej0"Yqfc"¦"vgtgpÂy"qfycfpkcp{ej"oq"g"d{þ"qfrtqycf¦qpc"fq"kuvpkglŠe{ej"tqyÂy"
ognkqtce{lp{ej"rq"w¦{umcpkw"w¦iqfpkgš"yctwpmÂy"vgejpke¦p{ej"¦"¥OkWY0"
¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"

igqfg¦{lp{ej"uüw"Še{ej"mqtgmvqo"y"¦cmtgukg"yücupqžek"nwd"
rqt¦ŠfmwlŠe{o"kuvpkglŠe{"rqf¦kcü."y"fquvquqycpkw"fq"vtgžek"
Tq¦f¦kcüw"XK"Wuvc"ngpkc"fqv{e¦úeg"¦cucf"k"yctwpmÂy"uecncpkc"
k"rqf¦kcŠw"pkgtwejqoqšek"qtc¦"tgpv{"rncpkuv{e¦pgl"0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"
pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W![VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

29"

/"Dg¦y¦inŽfp{"pcmc¦"wvt¦{ocpkc"lcmqžek"pqto"žtqfqykumqy{ej"y"¦cmtgukg"rqykgvt¦c"k"jcücuw"
qtc¦"kpp{ej"e¦{ppkmÂy"oqiŠe{ej"uvyct¦cþ"¦citq"gpkg"fnc""{ekc"k"¦ftqykc"nwf¦k0""
/"Dg¦y¦inŽfp{"¦cmc¦"f¦kcücnpqžþ"rqyqfwlŠegl<""
/"jcücu."rqpcf"rq¦kqo"fqrwu¦e¦cnp{"qmtgžnqp{"qdqykŠ¦wlŠe{ok"rt¦grkucok.""
/"rt¦gmtqe¦gpkg"pqto{"lcmqžek"žtqfqykumc"qmtgžnqpgl"y"rt¦grkucej"u¦e¦giÂüqy{ej"fqv{e¦Še{ej"
fqrwu¦e¦cnp{ej"yctvqžek"uvŽ"gš"uwduvcpelk"¦cpkge¦{u¦e¦clŠe{ej"y"rqykgvt¦w0"
¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"

2:"

/"Rt¦g¦pce¦gpkg"rqfuvcyqyg"vgtgpw"pkg"y{ocic"wt¦Šf¦qp{ej"vgejpke¦pkg"fqlc¦fÂy"mqüqy{ej"
lcm"tÂypkg""w¦dtqlgpkc"vgtgpw"y"u{uvgo{"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl0"
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NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

6."

NUMER"PORZùDKOWY"
JEDNOSTKI"BILANSOWEJ"

1."2."3."4.""

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

ZN"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"
LGFPQUVMK"RNCPW"

VGTGP["PCVWTCNPGL"UWMEGULK"TQ™NKPPGL""
"¦ykŠ¦cpgl"¦"wvt¦{ocpkgo"tqyÂy"ognkqtce{lp{ej"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

w"{vgm"¦kgnqp{"tqyÂy"ognkqtce{lp{ej"

YUMC¥CPKC"FQ"MU¥VCûVQYCPKC"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"FNC"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ<"

24"

/"Vgtgp"yumc¦cp{"fq"wvt¦{ocpkc"w"{vmqycpkc"tqnpke¦giq"lcmq"w"{vgm"¦kgnqp{"kuvpkglŠe{ej"nwd"
rtqlgmvqycp{ej"tqyÂy"ognkqtce{lp{ej0""
/"Vgtgp"yqnp{"qf"f¦kcücš"kpyguv{e{lp{ej"¦ykŠ¦cp{ej"¦"¦cdwfqyŠ"vtycüŠ0""
/"Wvt¦{ocþ"fqv{eje¦cuqyg"w"{vmqycpkg"y"v{o"u¦e¦giÂnpkg"pcvwtcnpŠ"uvtwmvwtŽ"kuvpkglŠe{ej"
wmücfÂy"tqžnkpp{ej0""
/"Tqžnkppqžþ"pc"v{o"qdu¦ct¦g"rq¦quvcykþ"pcvwtcnpgl"uwmegulk0""
/"KuvpkglŠeg"tqy{"wvt¦{ocþ"y"uvcpkg"vgejpke¦p{o"rq¦ycnclŠe{o"pc"kej"rqrtcypg"y{mqt¦{uvcpkg"
k"gmurnqcvcelŽ0""
/"Pqyqrtqlgmvqycpg"tqy{"rqykŠ¦cþ"¦"kuvpkglŠe{o"pc"vgtgpkg"wmücfgo"ognkqtce{lp{o"
y"fquvquqycpkw"fq"rqvt¦gd"w"{vmqycpkc"vgtgpw"k"yctwpmÂy"y{fcp{ej"rt¦g¦"¥OkWY0""
/"Wtgiwnqycþ"uvquwpmk"yqfpg."qitcpke¦c"lŠe"pcfokgtpg"qfyqfpkgpkg"qdu¦ctw0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ"*qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."
¦cmc¦Ây."qtc¦"¦cngegš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy+<"

25"

/"Ejtqpkþ"k"uvpkglŠeg"wmücf{"tqžnkppg"pc"ukgfnkumcej"¦cdcipkqp{ej0""
/"¥tÂ"pkeqycþ"y{uqmqžek"k"iŽuvqžek"wmücfÂy"tqžnkpp{ej."rqyqfwlŠe"v{o"uco{o"vgtoke¦pg"*pc"
umwvgm"mqpvtcuvÂy"vgtoke¦p{ej"rqokŽf¦{"qdu¦ctcok"¦cekgpkqp{ok"k"pcuüqpge¦pkqp{ok+"
k"f{pcoke¦pg"*quücdkgpkg"rqt{ykuv{ej"ykcvtÂy+"twej{"rqykgvt¦c0""
/"¥crgypkþ"uvyqt¦gpkg"yctvqžekqygiq"dkqegpqv{e¦pkg."y"okctŽ"uvcdknpgiq"k"qfrqtpgiq"pc"
e¦{ppkmk"¦gypŽvt¦pg."wmücfw"tqžnkp."w¦wrgüpkclŠegiq"qvyctvg"rqykgt¦ejpkg"üŠm"k"owtcy."rqrt¦g¦"
qfrqykgfpk"fqdÂt"icvwpmÂy"fq"pcucf¦gš0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

/"Vgtgp"rq¦c"¦ckpvgtguqycpkgo"uüw"d"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ!QP[EJ"QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

27"

/"Rq¦quvcykc"ukŽ"y"uvcpkg"pkgpctwu¦qp{o"kuvpkglŠeŠ"ukgþ"wt¦Šf¦gš"ognkqtcelk"yqfp{ej"
rqfuvcyqy{ej0"Yqfc"¦"vgtgpÂy"qfycfpkcp{ej"oq"g"d{þ"qfrtqycf¦qpc"fq"kuvpkglŠe{ej"nwd"
pqyqrtqlgmvqycp{ej"tqyÂy"ognkqtce{lp{ej"rq"w¦{umcpkw"w¦iqfpkgš"yctwpmÂy"vgejpke¦p{ej"
¦"¥OkWY0"
¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"

igqfg¦{lp{ej"uüw"Še{ej"mqtgmvqo"y"¦cmtgukg"yücup"qžek"nwd"
rqt¦ŠfmwlŠe{o"kuvpkglŠe{"rqf¦kcü."y"fquvquqycpkw"fq"vtgžek"
Tq¦f¦kcüw"XK"Wuvcngpkc"fqv{e¦úeg"¦cucf"k"yctwpmÂy"uecncpkc"
k"rqf¦kcŠw"pkgtwej"qoqšek"qtc¦"tgpv{"rncpkuv{e¦pgl"0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"
pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0"

29" ¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
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/"Rt¦g¦pce¦gpkg"rqfuvcyqyg"vgtgpw"pkg"y{ocic"wt¦Šf¦qp{ej"vgejpke¦pkg"fqlc¦fÂy"mqüqy{ej"
lcm"tÂypkg""w¦dtqlgpkc"vgtgpw"y"u{uvgo{"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl0""
/"Y"tcocej"dkg"Še{ej"rtce"mqpugtyce{lpq"â"rqt¦Šfmqy{ej"¦crgypkþ"uüw"dqo"vgejpke¦p{o"
qmtguqy{"fqlc¦f"vgejpke¦p{"fq"vgtgpÂy0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

6."

NUMER"PORZùDKOWY"
JEDNOSTKI"BILANSOWEJ"

5.""

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

ZNw"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"
LGFPQUVMK"RNCPW"

VGTGP["PCVWTCNPGL"UWMEGULK"TQ™NKPPGL""
"¦ykŠ¦cpgl"¦"wvt¦{ocpkgo"ycüw"rt¦gekyrqyqf¦kqygiq"mcpcüw"
Ejgüuv"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

w"{vgm"¦kgnqp{"ycüw"rt¦gekyrqyqf¦kqygiq"mcpcüw"Ejgüuv"

YUMC¥CPKC"FQ"MU¥VCûVQYCPKC"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"FNC"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ<"

24"

/"Vgtgp"yumc¦cp{"fq"wvt¦{ocpkc"w"{vmqycpkc"tqnpke¦giq"lcmq"w"{vgm"¦kgnqp{"ycüw"
rt¦gekyrqyqf¦kqygiq"mcpcüw"Ejgüuv0""
/"Vgtgp"yqnp{"qf"f¦kcücš"kpyguv{e{lp{ej"¦ykŠ¦cp{ej"¦"¦cdwfqyŠ"vtycüŠ0""
/"Wvt¦{ocþ"fqv{eje¦cuqyg"w"{vmqycpkg"y"v{o"u¦e¦giÂnpkg"pcvwtcnpŠ"uvtwmvwtŽ"kuvpkglŠe{ej"
wmücfÂy"tqžnkpp{ej"0""
/"Tqžnkppqžþ"pc"v{o"qdu¦ct¦g"rq¦quvcykþ"pcvwtcnpgl"uwmegulk0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ"*qmtgžngpkg"pcmc¦Ây."
¦cmc¦Ây."qtc¦"¦cngegš"y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy+<"

25"

/"Ejtqpkþ"k"uvpkglŠeg"wmücf{"tqžnkppg0""
/"¥crgypkþ"uvyqt¦gpkg"yctvqžekqygiq"dkqegpqv{e¦pkg."y"okctŽ"uvcdknpgiq"k"qfrqtpgiq"pc"
e¦{ppkmk"¦gypŽvt¦pg."wmücfw"tqžnkp0"
¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘûE¥GUPGL<"

26"

/"Vgtgp"rq¦c"¦ckpvgtguqycpkgo"uüw"d"qejtqp{"f¦kgf¦kevyc"mwnvwtqygiq0"
ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICLÿE[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM!G"PCTC!QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G̅UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ!QP[EJ"QUWYCPKGO"UKŸ"OCU"¥KGOP[EJ"

27"

/"rq¦quvcykc"ukŽ"y"uvcpkg"pkgpctwu¦qp{o"kuvpkglŠeŠ"ukgþ"wt¦Šf¦gš"ognkqtcelk"yqfp{ej"
rqfuvcyqy{ej"rqüŠe¦qp{ej"¦"mcpcügo"Ejgüuv0"
¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"pc"fqmqp{ycpkg"yvÂtp{ej"rqf¦kcüÂy"

igqfg¦{lp{ej"uüw"Še{ej"mqtgmvqo"y"¦cmtgukg"yücupqžek"nwd"
rqt¦ŠfmwlŠe{o"kuvpkglŠe{"rqf¦kcü."y"fquvquqycpkw"fq"vtgžek"
Tq¦f¦kcüw"XK"Wuv"cngpkc"fqv{e¦úeg"¦cucf"k"yctwpmÂy"uecncpkc"
k"rqf¦kcŠw"pkgtwejqoqšek"qtc¦"tgpv{"rncpkuv{e¦pgl"0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"
pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"

29"

/"Rt¦g¦pce¦gpkg"rqfuvcyqyg"vgtgpw"pkg"y{ocic"wt¦Šf¦qp{ej"vgejpke¦pkg"fqlc¦fÂy"mqüqy{ej"
lcm"tÂypkg""w¦dtqlgpkc"vgtgpw"y"u{uvgo{"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl0""
/"Y"tcocej"dkg"Še{ej"rtce"mqpugtyce{lpq"â"rqt¦Šfmqy{ej"¦crgypkþ"uüw"dqo"vgejpke¦p{o"
qmtguqy{"fqlc¦f"vgejpke¦p{"fq"vgtgpÂy"okp0"Kpp{ok"ftqic"vgejpke¦pŠ"q¦pce¦qpc"fnc"t{uwpmw"rn"
cpw"35030"MV"
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NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"TERENU" 7." ""
NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."2." ""

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"

NO" ""

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"RNCPW"

VGTGP["WT¥ÿF¥G̅"KPHTCUVTWMVWT["
VGEJPKE¥PGL"

""

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"RNCPW"

Wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg"y"¦cmtgukg"
rt¦grqorqy{ycpkc"yqf{"*uvcelc"rqor+"

""

WUVCNGPKC"FNC"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"FNC"
HWPMELK"RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"

24"

/"Nqmcnk¦celc"¦iqfpc"¦"t{uwpmkgo"rncpw0""
/"RqvgpelcnpŠ"wekŠ"nkyqžek"gmurnqcvcelk"qitcpke¦{þ"fq"qdu¦ctw"f¦kcümk"rqrt¦g¦"¦cuvquqycpkg"
vgejpqnqikk"rqejücpkclŠe{ej"qtc¦"tgfwmwlŠe{ej"¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"rqykgvt¦c"k"gokulg"¦crcejqyg"
q"pcvŽ"gpkcej"rqpcfpqtocv{yp{ej0""
/"Fq¦ycnc"ukŽ"tgoqpv{"dkg"Šeg"k"oqfgtpk¦celg"y{pkmclŠeg"¦"rqvt¦gd{"wvt¦{ocpkc"wt¦Šf¦gš"
y"iqvqyqžek"vgejpke¦pgl"fq"¦iqfpgl"¦"rt¦grkucok"gmurnqcvcelk0"
¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
/"Uvtghc"rqvgpelcnpgl"gokulk"¦crcejqy{ej"uwduvcpelk"nqvp{ej"k"¦cpkge¦{u¦e¦gš"rqykgvt¦c"
q"pcvŽ"gpkw"qff¦kcüwlŠe{o"u¦mqfnkykg"pc"žtqfqykumq."c"¦yücu¦e¦c"pc"¦ftqykg"nwf¦k"qtc¦"
qvce¦clŠeg"qdkgmv{"dwfqyncpg0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"26"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"
y"ejyknk"lgiq"uvquqycpkc0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"

27"

/"yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"

/"Fqlc¦f"mqüqy{"fnc"uvcelk"¦"rcuc"ftqiqygiq"cnglk"™y0"
Lcmwdc"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

:"

NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

CP"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP"RCUC"MQOKWPKMCELK"RKGU¥GL"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wvyctf¦qp{"vtycng"rcu"vgtgpw."rt¦g¦pce¦qp{"fq"twejw"
rkgu¦giq"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
VQYCT¥[U¥ÿEG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Hwpmelg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq."y"v{o"u¦e¦giÂnpkg"¦kgngš"q¦fqdpc"
k"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"nwd"tgmnco{0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
DG¥Y¥INŸFPKG"¥CMC¥CPG"
Y"LGFPQUVEG"RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"¦ykŠ¦cpg"¦"hwpmelŠ"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"qtc¦"¦ciqurqfctqycpkgo"vqyct¦{u¦Še{o"
dŠf "¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"rcuc"ftqiqygiq"oqiŠeg"
pctwu¦{þ"qdqykŠ¦wlŠeg"y"ejyknk"uvquqycpkc"wuvcngpkc"
rt¦grku{"u¦e¦giÂüqyg"fqv{e¦Šeg"ftÂi"rwdnke¦p{ej0"

24" WUVCNGPKC"FNC"MU¥VCûVQYCPKC"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGPW"FNC"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"
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/"Y{¦pce¦{þ"rt¦gdkgi"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"y"fquvquqycpkw"fq"kuvpkglŠe{ej"nkpkk"yücupqžek0""
/"Wt¦Šf¦kþ"vgejpke¦pkg"rqrtcypkg"¦"y{f¦kgngpkgo"rcuc"twejw"rkgu¦giq0""
/"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej0"
¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"25"
/"Y"itcpkecej"lgfpquvmk"dkncpuqygl"qdqykŠ¦wlg"¦cuvquqycpkg"tq¦ykŠ¦cš"vgejpqnqike¦p{ej"
k"vgejpke¦p{ej"gnkokpwlŠe{ej"oq"nkyqžþ"cyctkk"k"umc"gpkc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"26"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
/"okpkocnpc"u¦gtqmqžþ"y"nkpkcej"
tq¦itcpke¦clŠe{ej"

/"Rcu{"mqowpkmcelk"rkgu¦gl"q"u¦gtqmqžek"¦okgppgl."y"N0T"â"qf"
32.2"fq"36.2o0"Fqegnqyq"y{mqpcþ"mqtgmv{"u¦gtqmqžek"rcuc"
ftqiqygiq"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw"y"fquvquqycpkw"fq"
oq"nkyqžek"¦okcp{"yücupqžek"vgtgpÂy"y"rqtq¦wokgpkw"
¦"IokpŠ"Ykemq"

27"

/"yctwpmk"vgejpke¦pg" /"Pcykgt¦ejpkŽ"rcuÂy"rkgu¦q"wvyctf¦kþ"rqrt¦g¦"y{mqpcpkg"
lgl"¦"ftqdpqy{okctqy{ej"gngogpvÂy"dgvqpqy{ej0""
/"¥cmc¦"uvquqycpkc"pcykgt¦ejpk"cuhcnvqygl"nwd"dgvqpqygl"
qtc¦"kpp{ej"u¦e¦gnp{ej"rqmt{þ"wvyctf¦qp{ej0""
/"Y{rquc"{þ"y"qžykgvngpkg"qtc¦"kppg"gngogpv"
¦ciqurqfctqycpkc"tgmtgce{lpgiq0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

9."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

KDZ"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP"FŤI"RWDNKE¥P[EJ""
"q"ejctcmvgt¦g"¦gypŽvt¦p{o"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wvyctf¦qp{"vtycng"rcu"vgtgpw."rt¦g¦pce¦qp{"fq"twejw"nwd"
rquvqlw"rqlc¦fÂy"qtc¦"fq"twejw"rkgu¦{ej"k"tqygtqygiq."ytc¦"
¦"ng"Še{ok"y"lgiq"ekŠiw"¦cvqmcok"rquvqlqy{ok."ekŠicok"
rkgu¦{ok"qtc¦"vtcypkmcok."ft¦gycok"k"mt¦gycok"qtc¦"
wt¦Šf¦gpkcok"vgejpke¦p{ok"¦ykŠ¦cp{ok"¦"rtqycf¦gpkgo"
k"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw0"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
VQYCT¥[U¥ÿEG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Hwpmelg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq."y"v{o"u¦e¦giÂnpkg<""
/"¦kgngš"q¦fqdpc"k"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"nwd"tgmnco{.""
/"wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg"¦ykŠ¦cpg"¦"rtqycf¦gpkgo"
k"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw.""
/"rqlgf{pe¦g"yqnpquvqlŠeg"rctvgtqyg"qdkgmv{"mwdcvwtqyg"pkg"
¦ykŠ¦cpg"vtycng"¦"rqfüq"go"vcmkg"lcm"mkqumk."dwfmk"
vgnghqpke¦pg."tgmnco{"kvr0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
DG¥Y¥INŸFPKG"¥CMC¥CPG"
Y"LGFPQUVEG"RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"¦ykŠ¦cpg"¦"hwpmelŠ"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"qtc¦"¦ciqurqfctqycpkgo"vqyct¦{u¦Še{o"
dŠf "¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"rcuc"ftqiqygiq"oqiŠeg"
pctwu¦{þ"qdqykŠ¦wlŠeg"y"ejyknk"uvquqycpkc"wuvcngpkc"
rt¦grku{"u¦e¦giÂüqyg"fqv{e¦Šeg"ftÂi"rwdnke¦p{ej0"

24" RQYKÿ¥CPKC"WMûCFW"MQOWPKMCE[LPGIQ"
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9.KDZ" /"Rcu"ftqiqy{"wnke{"ûŠmqygl0""
/"Tg¦gtyc"vgtgpqyc"fnc"mqpv{pwcelk"rcuc"ftqiqygiq"*pqyc"
wnkec+"y"mkgtwpmw"yuejqfpko"rt¦gdkekc"¦"itcpkec"iokp{"
Ykemq0""
/"Ftqic"¦dkqte¦c"qduüwiwlŠec"qdyqfqy{."vtcp¦{vqy{"twej"
mqüqy{"pc"mkgtwpgm"yuejqfpk"*PqyŽekp"â"Ykemq+0"

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
/"Y{¦pce¦{þ"rt¦gdkgi"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"y"fquvquqycpkw"fq"kuvpkglŠe{ej"nkpkk"yücupqžek0""
/"Rt¦gdkgi"nkpkk"tq¦itcpke¦clŠe{ej"rcu"ftqiqy{"wuvcnkþ"ygfüwi"t{uwpmw"rncpw0""
/"Wt¦Šf¦kþ"vgejpke¦pkg"rqrtcypkg"¦"y{f¦kgncpkc"rcuÂy"twejw"rkgu¦giq"k"mqüqygiq"qtc¦"vgtgpÂy"
¦kgngpk0""
/"Wt¦Šf¦kþ"rqrtcypkg"vgejpke¦pkg"rcu"fnc"twejw"tqygtqygiq"¦iqfpkg"¦g"uvtcvgikc"mqowpkmce{lpc"
okcuvc0""
/"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej0"
/"mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"
uvqrkgš"fquvŽrpqžek"k"qduüwik"
rt¦{ngiügiq"vgtgpw0"

/"ftqic"rwdnke¦pc."qiÂnpqfquvŽrpc0"

/"mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"
hwpmelg"y"ukgek"ftqiqygl0"

/"KuvpkglŠec"qtc¦"rncpqycpc"ftqic"¦dkqte¦c0"

25"

/"rctmqycpkg" /"Fqrwu¦e¦cnpg"rctmqycpkg"pc"y{f¦kgnqp{ej"y¦füw"p{ej"
okgluecej"rquvqlqy{ej"y"itcpkecej"rcuc"ftqiqygiq0"

¥CUCF[."YCTWPMK"QTC¥"YUMC¥CPKC"FNC"TGCNK¥CELK"WUVCNG̅"RCUC"FTQIQYGIQ"9.KDZ"
yctwpmk"fnc"twejw"rkgu¦giq" /"Rcu"ftqiqy{"fywmkgtwpmqygl"mqowpkmcelk"lg¦fpgl"

q"u¦gtqmqžek"uvcügl"37.2"o0""
/Pcykgt¦ejpkŽ"ekŠiÂy"rkgu¦{ej"wvyctf¦cþ"
ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"pcykgt¦ejpk"tq¦dkgtcnpgl"
v{rw"$rqndtwm$."¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej0""
/"EkŠi"twejw"rkgu¦giq"y{rquc"{þ"y"gngogpv{"ocügl"
ctejkvgmvwt{"woq"nkykclŠeg"y{rqe¦{pgm"k"tgmtgcelg"
y"rqykŠ¦cpkw"¦"vgtgpcok"¦kgngpk"k¦qnce{lpgl0""
/"Y{dwfqycþ"okgluec"rctmkpiqyg"rctmqycpkc"y¦füw"pgiq."
dg¦rqžtgfpkq"¦ykŠ¦cpg"¦"rcugo"ftqiqy{o0"Rctmkpik"
itwrqycþ"rq"5"k"tq¦f¦kgncþ"itwrcok"¦kgngpk0""
/"Urqyqnpkþ"twej"mqüqy{"y"vgtgpkg"¦cdwfqycp{o"if¦kg"
u¦gtqmqžþ"rcuc"ftqiqygiq"y"NT"pkg"rt¦gmtce¦c"37o"
*qitcpke¦gpkg"rtŽfmqžek"q¦pcmqycpkgo+0"Q¦pce¦{þ"rkqpqyq"
k"rq¦kqoq"rt¦glžekc"fnc"rkgu¦{ej0""
/"KuvpkglŠeŠ"ftqiŽ"qtc¦"rncpqycpg"rt¦gdkekg"y"mkgtwpmw"
PqyŽekpc"¦oqfgtpk¦qycþ"qtc¦"wt¦Šf¦kþ"¦iqfpkg"
¦"y{ocicpkcok"pqto"k"qdqykŠ¦wlŠe{ej"rt¦grkuÂy"
vgejpke¦pq/dwfqyncp{ej0"

26"

yctwpmk"fnc"twejw"mqüqygiq" /"Rcu"ftqiqy{"fywmkgtwpmqygl"mqowpkmcelk"lg¦fpgl"
q"u¦gtqmqžek"uvcügl"37.2"o0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"27"
/"Rqvgpelcnpg"wekŠ"nkyqžek"tgcnk¦celk"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"qitcpke¦{þ"fq"qdu¦ctw"
lgfpquvmk"rncpw"rqrt¦g¦"¦cuvquqycpkg"vgejpqnqikk"rqejücpkclŠe{ej"nwd"vüwokŠe{ej"jcücu"
q"pcvŽ"gpkcej"rqpcfpqtocv{yp{ej0""
/"Y"itcpkecej"lgfpquvmk"dkncpuqygl"qdqykŠ¦wlg"¦cuvquqycpkg"tq¦ykŠ¦cš"vgejpqnqike¦p{ej"
k"vgejpke¦p{ej"gnkokpwlŠe{ej"oq"nkyqžþ"cyctkk"k"umc"gpkc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

10.""
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NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."2."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

MFN"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP"FŤI"RWDNKE¥P[EJ""
"q"ejctcmvgt¦g"nqmcnp{o"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wvyctf¦qp{"vtycng"rcu"vgtgpw."rt¦g¦pce¦qp{"fq"twejw"nwd"
rquvqlw"rqlc¦fÂy"qtc¦"fq"twejw"rkgu¦{ej"k"tqygtqygiq."ytc¦"
¦"ng"Še{ok"y"lgiq"ekŠiw"¦cvqmcok"rquvqlqy{ok."ekŠicok"
rkgu¦{ok"qtc¦"vtcypkmcok."ft¦gycok"k"mt¦gycok"qtc¦"
wt¦Šf¦gpkcok"vgejpke¦p{ok"¦ykŠ¦cp{ok"¦"rtqycf¦gpkgo"
k"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw0"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
VQYCT¥[U¥ÿEG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Hwpmelg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq."y"v{o"u¦e¦giÂnpkg<""
/"¦kgngš"q¦fqdpc"k"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"nwd"tgmnco{.""
/"wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg"¦ykŠ¦cpg"¦"rtqycf¦gpkgo"
k"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw.""
/"rqlgf{pe¦g"yqnpquvqlŠeg"rctvgtqyg"qdkgmv{"mwdcvwtqyg"pkg"
¦ykŠ¦cpg"vtycng"¦"rqfüq"go"vcmkg"lcm"mkqumk."dwfmk"
vgnghqpke¦pg."tgmnco{"kvr0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
DG¥Y¥INŸFPKG"¥CMC¥CPG"
Y"LGFPQUVEG"RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"¦ykŠ¦cpg"¦"hwpmelŠ"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"qtc¦"¦ciqurqfctqycpkgo"vqyct¦{u¦Še{o"
dŠf "¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"rcuc"ftqiqygiq"oqiŠeg"
pctwu¦{þ"qdqykŠ¦wlŠeg"y"ejyknk"uvquqycpkc"wuvcngpkc"
rt¦grku{"u¦e¦giÂüqyg"fqv{e¦Šeg"ftÂi"rwdnke¦p{ej0"

RQYKÿ¥CPKC"WMûCFW"MQOWPKMCE[LPGIQ"
10.1.KDL" /"Rcu"ftqiqy{"pqygl"wnke{0""

/"Ftqic"nqmcnpc"qduüwiwlŠec"rt¦{ngiüg"vgt"gp{"okgu¦mcpkqyq/
wuüwiqyg0"

24"

10.2.KDL" /"Rcu"ftqiqy{"pqygl"wnke{0""
/"Ftqic"nqmcnpc"qduüwiwlŠec"rt¦{ngiüg"vgtgp{"okgu¦mcpkqyq/
wuüwiqyg0"

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
/"Y{¦pce¦{þ"rt¦gdkgi"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"y"fquvquqycpkw"fq"kuvpkglŠe{ej"nkpkk"yücupqžek0""
/"Rt¦gdkgi"nkpkk"tq¦itcpke¦clŠe{ej"rcu"ftqiqy{"wuvcnkþ"ygfüwi"t{uwpmw"rncpw0"Fqegnqyq"y{mqpcþ"
mqtgmv{"u¦gtqmqžek"rcuc"ftqiqygiq"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw"y"fquvquqycpkw"fq"oq"nkyqžek"
¦okcp{"yücupqžek"vgtgpÂy"y{¦pce¦qp{ej"lcmq"mqtgmv{"u¦gtqmqžek"rcuc0""
/"Wt¦Šf¦kþ"vgejpke¦pkg"rqrtcypkg"¦"y{f¦kgncpkc"rcuÂy"twejw"rkgu¦giq"k"mqüqygiq"qtc¦"vgtgpÂy"
¦kgngpk0""
/"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej0"
/"mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"
uvqrkgš"fquvŽrpqžek"k"qduüwik"
rt¦{ngiügiq"vgtgpw0"

/"ftqic"rwdnke¦pc."qiÂnpqfquvŽrpc0"

/"mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"
hwpmelg"y"ukgek"ftqiqygl0"

/"kuvpkglŠeg"ftqik"nqmcnpg0"

25"

/"rctmqycpkg" /"Fqrwu¦e¦cnpg"rctmqycpkg"pc"y{f¦kgnqp{ej"y¦füw"p{ej"
okgluecej"rquvqlqy{ej"y"itcpkecej"rcuc"ftqiqygiq0""
/"Fnc"rcuc"10.1.KDL"fqrwu¦e¦cnpg"rctmqycpkg"pc"
y{f¦kgnqp{ej"rqrt¦ge¦p{ej"okgluecej"rquvqlqy{ej"
y"itcpkecej"rcuc"ftqiqygiq"if¦kg"u¦gtqmqžþ"rcuc"48o0"
Itwrqycþ"y"7"okglueqyg"¦gurqü{"tq¦f¦kgnclŠe"lg"¦kgngpkŠ"
q"u¦gtqmqžek"lgfpgiq"okgluec"rctmkpiqygiq0"

26" ¥CUCF[."YCTWPMK"QTC¥"YUMC¥CPKC"FNC"TGCNK¥CELK"WUVCNG̅"RCUC"FTQIQYGIQ"
10.1.KDL""
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yctwpmk"fnc"twejw"rkgu¦giq" Q¦pce¦{þ"rkqpqyq"k"rq¦kqoq"rt¦glžekc"fnc"rkgu¦{ej0""
Pcykgt¦ejpkŽ"ekŠiÂy"rkgu¦{ej"wvyctf¦cþ"
ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"pcykgt¦ejpk"tq¦dkgtcnpgl"
v{rw"$rqndtwm$."¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej0"

yctwpmk"fnc"twejw"mqüqygiq" Rcu"ftqiqy{"fywmkgtwpmqygl"mqowpkmcelk"lg¦fpgl"
q"u¦gtqmqžek"¦okgppgl<"okp36o0"ocz48o"pc"qfekpmw"
rqrt¦ge¦pgiq"rctmqycpkc"fywuvtqppgiq"ygfüwi"t{uwpmw"
rncpw0""
"Urqyqnpkþ"twej"mqüqy{"*qitcpke¦gpkg"rtŽfmqžek"
q¦pcmqycpkgo+0""
"FtqiŽ"y{dwfqycþ"¦iqfpkg"¦"y{ocicpkcok"pqto"
k"qdqykŠ¦wlŠe{ej"rt¦grkuÂy"vgejpke¦pq/dwfqyncp{ej0"

¥CUCF[."YCTWPMK"QTC¥"YUMC¥CPKC"FNC"TGCNK¥CELK"WUVCNG̅"RCUC"FTQIQYGIQ"
10.2.KDL""
yctwpmk"fnc"twejw"rkgu¦giq" Q¦pce¦{þ"rkqpqyq"k"rq¦kqoq"rt¦glžekc"fnc"rkgu¦{ej0""

"Pcykgt¦ejpkŽ"ekŠiÂy"rkgu¦{ej"wvyctf¦cþ"
ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"pcykgt¦ejpk"tq¦dkgtcnpgl"
v{rw"$rqndtwm$."¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej0"

27"

yctwpmk"fnc"twejw"mqüqygiq" Rcu{"ftqiqyg"fywmkgtwpmqygl"mqowpkmcelk"lg¦fpgl"
q"u¦gtqmqžek"36o0""
"Urqyqnpkþ"twej"mqüqy{"*qitcpke¦gpkg"rtŽfmqžek"
q¦pcmqycpkgo+0""
"FtqiŽ"y{dwfqycþ"¦iqfpkg"¦"y{ocicpkcok"pqto"
k"qdqykŠ¦wlŠe{ej"rt¦grkuÂy"vgejpke¦pq/dwfqyncp{ej0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"28"
/"Rqvgpelcnpg"wekŠ"nkyqžek"tgcnk¦celk"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"qitcpke¦{þ"fq"qdu¦ctw"
lgfpquvmk"rncpw"rqrt¦g¦"¦cuvquqycpkg"vgejpqnqikk"rqejücpkclŠe{ej"nwd"vüwokŠe{ej"jcücu"
q"pcvŽ"gpkcej"rqpcfpqtocv{yp{ej0""
/"Y"itcpkecej"lgfpquvmk"dkncpuqygl"qdqykŠ¦wlg"¦cuvquqycpkg"tq¦ykŠ¦cš"vgejpqnqike¦p{ej"
k"vgejpke¦p{ej"gnkokpwlŠe{ej"oq"nkyqžþ"cyctkk"k"umc"gpkc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq0""
/"Wuvcnc"ukŽ"qdqykŠ¦gm"rqfe¦{u¦e¦cpkc"yÂf"qrcfqy{ej"¦"rctmkpiÂy"q"rqykgt¦ejpk"ykŽmu¦{ej"pk""
52o"4"y"rqf¦kgop{ej"qucfpkmcej"k"ugrctcvqtcej"rtqfwmvÂy"tqrqrqejqfp{ej0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"29"
/"yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0""
/"Fqegnqyq"y{mqpcþ"mqtgmv{"u¦gtqmqžek"rcuc"ftqiqygiq"
¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw"y"fquvquqycpkw"fq"oq"nkyqžek"
¦okcp{"yücupqžek"vgtgpÂy"y{¦pce¦qp{ej"lcm"mqtgmv{"
u¦gtqmqžek"rcuc0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

11."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

KDD"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP["FŤI"RWDNKE¥P[EJ"FQLC¥FQY[EJ"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wvyctf¦qp{"vtycng"rcu"vgtgpw."rt¦g¦pce¦qp{"fq"twejw"nwd"
rquvqlw"rqlc¦fÂy"qtc¦"fq"twejw"rkgu¦{ej"k"tqygtqygiq."ytc¦"
¦"ng"Še{ok"y"lgiq"ekŠiw"¦cvqmcok"rquvqlqy{ok."ekŠicok"
rkgu¦{ok"qtc¦"vtcypkmcok."ft¦gycok"k"mt¦gycok"qtc¦"
wt¦Šf¦gpkcok"vgejpke¦p{ok"¦ykŠ¦cp{ok"¦"rtqycf¦gpkgo"
k"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw0"
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¥CIQURQFCTQYCPKG"
VQYCT¥[U¥ÿEG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Hwpmelg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq."y"v{o"u¦e¦giÂnpkg<""
/"¦kgngš"q¦fqdpc"k"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"nwd"tgmnco{.""
/"wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg"¦ykŠ¦cpg"¦"rtqycf¦gpkgo"
k"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw.""
/"rqlgf{pe¦g"yqnpquvqlŠeg"rctvgtqyg"qdkgmv{"mwdcvwtqyg"pkg"
¦ykŠ¦cpg"vtycng"¦"rqfüq"go"vcmkg"lcm"mkqumk."dwfmk"
vgnghqpke¦pg."tgmnco{"kvr0"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
DG¥Y¥INŸFPKG"¥CMC¥CPG"
Y"LGFPQUVEG"RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"¦ykŠ¦cpg"¦"hwpmelŠ"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"qtc¦"¦ciqurqfctqycpkgo"vqyct¦{u¦Še{o"
dŠf "¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"rcuc"ftqiqygiq"oqiŠeg"
pctwu¦{þ"qdqykŠ¦wlŠeg"y"ejyknk"uvquqycpkc"wuvcngpkc"
rt¦grku{"u¦e¦giÂüqyg"fqv{e¦Šeg"ftÂi"rwdnke¦p{ej0"

RQYKÿ¥CPKC"WMûCFW"MQOWPKMCE[LPGIQ"24"
11.KDD" /"Pqyqrtqlgmvqycp{"rcu"ftqiqy{"wnke{"fqlc¦fqygl""

/"Rcu"ftqiqy{"uvcpqykŠe{"fqlc¦f"fq"¦gurqüw"¦cdwfqy{"
okgu¦mcnpq"/"wuüwiqygl0"

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
/"Y{¦pce¦{þ"rt¦gdkgi"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"y"fquvquqycpkw"fq"kuvpkglŠe{ej"nkpkk"yücupqžek0""
/"Rt¦gdkgi"nkpkk"tq¦itcpke¦clŠe{ej"rcu"ftqiqy{"wuvcnkþ"ygfüwi"t{uwpmw"rncpw0""
/"Wt¦Šf¦kþ"vgejpke¦pkg"rqrtcypkg"¦"y{f¦kgncpkc"rcuÂy"twejw"rkgu¦giq"k"mqüqygiq"qtc¦"vgtgpÂy"
¦kgngpk0""
/"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej0"
/"mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"
uvqrkgš"fquvŽrpqžek"k"qduüwik"
rt¦{ngiügiq"vgtgpw0"

/"ftqic"rwdnke¦pc."qiÂnpqfquvŽrpc0"

/"mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"
hwpmelg"y"ukgek"ftqiqygl0"

/"Pqyqrtqlgmvqycpc"ftqic"fqlc¦fqyg0"

25"

/"rctmqycpkg" /"Fqrwu¦e¦cnpg"rctmqycpkg"lgf{pkg"pc"y{f¦kgnqp{ej"
y¦füw"p{ej"okgluecej"rquvqlqy{ej"y"itcpkecej"rcuc"
ftqiqygiq0"

¥CUCF[."YCTWPMK"QTC¥"YUMC¥CPKC"FNC"TGCNK¥CELK"WUVCNG̅"RCUC"FTQIQYGIQ"
yctwpmk"fnc"twejw"rkgu¦giq" /"Pcykgt¦ejpkŽ"ekŠiÂy"rkgu¦{ej"wvyctf¦cþ"

ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"pcykgt¦ejpk"tq¦dkgtcnpgl"
v{rw"$rqndtwm$."¦crgypkclŠe{ok"kphknvtcelŽ"yÂf"qrcfqy{ej0"

26"

yctwpmk"fnc"twejw"mqüqygiq" /"Rcu"ftqiqy{"fywmkgtwpmqygl"mqowpkmcelk"lg¦fpgl"
q"u¦gtqmqžek"32.2o0""
/"Urqyqnpkþ"twej"mqüqy{"*qitcpke¦gpkg"rtŽfmqžek"
q¦pcmqycpkgo"nwd"ftqiqy{ok"wt¦Šf¦gpkcok"
urqycnpkclŠe{ok"twej"pr0"$ng"Še{"rqnkelcpv$+0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"27"
/"Rqvgpelcnpg"wekŠ"nkyqžek"tgcnk¦celk"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"qitcpke¦{þ"fq"qdu¦ctw"
lgfpquvmk"rncpw"rqrt¦g¦"¦cuvquqycpkg"vgejpqnqikk"rqejücpkclŠe{ej"nwd"vüwokŠe{ej"jcücu"
q"pcvŽ"gpkcej"rqpcfpqtocv{yp{ej0""
/"Y"itcpkecej"lgfpquvgm"dkncpuqy{ej"qdqykŠ¦wlg"¦cuvquqycpkg"tq¦ykŠ¦cš"vgejpqnqike¦p{ej"
k"vgejpke¦p{ej"gnkokpwlŠe{ej"oq"nkyqžþ"cyctkk"k"umc"gpkc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/yvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0""
/"Y{¦pce¦{þ"rcu{"ftqiqyg"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw0"
Fqmqpcþ"yvÂtpgiq"rqf¦kcüw"igqfg¦{lpgiq"vyqt¦Še"
pkgtwejqoqžek"qfrqykcfclŠeg"y{¦pce¦qp{o"rcuqo"
ftqiqy{o0"
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NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

12."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

KP"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP["RCTMKPIW"QǏNPQFQUVGRPGIQ""
"qduüwiwlŠegiq"qdu¦ct"30;0OP0W"

HWPMELG"VQYCT¥[U¥ÿEG"
HWPMELK"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

Hwpmelg"uüw"Šeg"wvt¦{ocpkw"k"qduüwf¦g"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq."y"v{o"u¦e¦giÂnpkg<""
/"¦kgngš"q¦fqdpc"k"gngogpv{"ocügl"ctejkvgmvwt{"nwd"tgmnco{.""
/"wt¦Šf¦gpkc"vgejpke¦pg"¦ykŠ¦cpg"¦"rctmqycpkgo"rqlc¦fÂy"
qtc¦"¦cdg¦rkge¦gpkgo"twejw.""
/"rqlgf{pe¦g"yqnpquvqlŠeg"rctvgtqyg"qdkgmv{"mwdcvwtqyg"
pkg"¦ykŠ¦cpg"vtycng"¦"rqfüq"go"vcmkg"lcm"mkqumk."dwfmk"
vgnghqpke¦pg."tgmnco{"kvr0"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wvyctf¦qp{"vtycng"vgtgp."rt¦g¦pce¦qp{"fq"rquvqlw"nwd"twejw"
rqlc¦fÂy."ytc¦"¦"ft¦gycok"k"mt¦gycok"qtc¦"wt¦Šf¦gpkcok"
vgejpke¦p{ok"¦ykŠ¦cp{ok"¦"rctmqycpkgo"rqlc¦fÂy"

23"

HWPMELG"DG¥Y¥INŸFPKG"
¥CMC¥CPG"Y"LGFPQUVEG"
RNCPW"

Yu¦gnmkg"hwpmelg"pkg"¦ykŠ¦cpg"¦"hwpmelŠ"rt¦g¦pce¦gpkc"
rqfuvcyqygiq"dŠf "¦ykŠ¦cpg"¦"w"{vmqycpkgo"rctmkpiÂy"
oqiŠeg"pctwu¦{þ"kuvpkglŠeg"rt¦grku{"fqv{e¦Šeg"ftÂi"
rwdnke¦p{ej0"

RCTCOGVT["K"YUMC0PKMK"MU¥VCûVQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW"FNC"HWPMELK"RT¥G¥PCE¥GPKC"RQFUVCYQYGIQ"

24"

/"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej0""
/"Y{mqpcþ"rtceg"oqfgtpk¦ce{lpg"oclŠeg"pc"egnw"rqfpkgukgpkg"guvgv{mk"¦cdwfqy{"k"uvyqt¦gpkg"
u{uvgow"qfrtqycf¦cpkc"yÂf"qrcfqy{ej"rq¦ycnclŠegl"ejtqpkþ"žtqfqykumq"pcvwtcnpg0""
/"Itwrqycþ"okgluec"rctmkpiqyg"y"¦gurqü{"7"uvcpqykumqyg"tq¦f¦kgnclŠe"lg"gngogpvcok"¦kgngpk0""
/"Pc"qdt¦g"cej"fqmqpcþ"pcucf¦gš"¦kgngpkŠ"k¦qnwlŠeŠ"k"rqejücpkclŠeŠ"gokvqycpg"¦cpkge¦{u¦e¦gpkc"
k"vüwokŠeŠ"jcücu0""
/"Uvtghc"rqvgpelcnpgiq"jcücuw."rqvgpelcnpgl"gokulk"¦crcejqy{ej"uwduvcpelk"nqvp{ej"
k"¦cpkge¦{u¦e¦gš"rqykgvt¦c"qtc¦"ykdtcelk"q"pcvŽ"gpkw"qff¦kcüwlŠe{o"u¦mqfnkykg"pc"žtqfqykumq."
c"¦yücu¦e¦c"pc"¦ftqykg"nwf¦k"qtc¦"qvce¦clŠeg"qdkgmv{"dwfqyncpg0"
¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC"K"RT¥[TQF["25"
/"Rqvgpelcnpg"wekŠ"nkyqžek"tgcnk¦celk"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"qitcpke¦{þ"fq"qdu¦ctw"
lgfpquvmk"rncpw"rqrt¦g¦"¦cuvquqycpkg"vgejpqnqikk"rqejücpkclŠe{ej"nwd"vüwokŠe{ej"jcücu"
k"ykdtcelg"qtc¦"tgfwmwlŠe{ej"rqvgpelcnpg"gokulg"¦crcejqyg"q"pcvŽ"gpkcej"rqpcfpqtocv{yp{ej0"
/"Y"itcpkecej"lgfpquvmk"dkncpuqygl"qdqykŠ¦wlg"¦cmc¦"rqykgt¦ejpkqygiq"qfrtqycf¦gpkc"yÂf"
qrcfqy{ej"¦"rqykgt¦ejpk"wvyctf¦qp{ej"*ftÂi."rctmkpiÂy"k"rnceÂy+"y"urquÂd"
pkg¦qticpk¦qycp{0""
/"Y"itcpkecej"lgfpquvmk"dkncpuqygl"qdqykŠ¦wlg"¦cuvquqycpkg"tq¦ykŠ¦cš"vgejpqnqike¦p{ej"
k"vgejpke¦p{ej"gnkokpwlŠe{ej"oq"nkyqžþ"cyctkk"k"umc"gpkc"žtqfqykumc"pcvwtcnpgiq0"
U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"26"
/"YvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg0" /"Fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"fqv{e¦Še{ej"
rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"y"ejyknk"lgiq"
uvquqycpkc0"

Y[OCICPKC"Y[PKMCLÿEG"¥"RQVT¥GD"MU¥VCûVQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
/"¥cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"
ocügl"ctejkvgmvwt{"

/"rqrtcypkg"vgejpke¦pkg"¦nqmcnk¦qycþ"gngogpv{"vüwokŠeg"
jcücu"qfmqowpkmce{lp{."

27"

¥cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pqžpkmÂy"
tgmncoqy{ej"

/"dg¦y¦inŽfpkg"¦cmc¦wlg"ukŽ"nqmcnk¦celk"tgmnco."u¦{nfÂy"
k"kphqtocvqtÂy"y"rt¦guvt¦gpk"rcuÂy"twejw"mqüqygiq"
y"urquÂd"oqiŠe{"pctwu¦{þ"rt¦grku{"twejw"ftqiqygiq"
fqv{e¦Šeg"dg¦rkge¦gšuvyc"we¦guvpkmÂy"vgiq"twejw0"Fqv{e¦{"
vq"y"u¦e¦giÂnpqžek"v¦y0"vtÂlmŠvÂy"ykfqe¦pqžek"vl0"okglue"
umt¦{"qycš"ftÂi"twejw"mqüqygiq."
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/"fqrwu¦e¦c"ukŽ"nqmcnk¦qycpkg"tgmnco"yqnpq"uvqlŠe{ej"
y"urquÂd"¦crgypkclŠe{"dg¦rkge¦gšuvyq"twejw"ftqiqygiq."
rqf"yctwpmkgo""g"kej"rqykgt¦ejpkc"pkg"lguv"ykŽmu¦c"pk""6o"40"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"

28"

/"Yctwpmk"rqykŠ¦cš"wmücfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"
¦"wmücfgo"¦gypŽvt¦p{o"

/"fqlc¦f"¦"qvce¦clŠe{ej"ftÂi"¦gypŽvt¦p{ej.""
/"rqvt¦gd{"y"¦cmtgukg"gpgtikk"gngmvt{e¦pgl."vgngmqowpkmcelk."
mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"k"yqf{"¦curcmclcþ"rqrt¦g¦"rqfüŠe¦gpkg"
fq"kuvpkglŠe{ej"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"pc"yctwpmcej"
qmtgžnqp{ej"rt¦g¦"f{urqpgpvc"ogfkwo.""
/"fq¦ycnc"ukŽ"qfrtqycf¦gpkg"yÂf"qrcfqy{ej"pc"vgtgp"
lgfpquvmk"dkncpuqygl0"

NUMER"PORZùDKOWY"KARTY"
TERENU"

13."

NUMER"PORZùDKOWY"JEDNOSTKI"
BILANSOWEJ"

1."

Q¥PCE¥GPKG"HWPMELK"
RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"

KT"

HWPMELC"RT¥G¥PCE¥GPKC"
RQFUVCYQYGIQ"LGFPQUVMK"
RNCPW"

VGTGP["FŤI"PKGRWDNKE¥P[EJ"Q"EJCTCMVGT¥G"
VGEJPKE¥P[O"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
RQFUVCYQYG"LGFPQUVMK"
RNCPW"

Wvyctf¦qp{"vtycng"rcu"vgtgpw."rt¦g¦pce¦qp{"fq"twejw"
rqlc¦fÂy"qduüwik"vgejpke¦pgl"ognkqtcelk"nwd"wt¦Šf¦gš"
gngmvtqgpgtigv{e¦p{ej0"

23"

¥CIQURQFCTQYCPKG"
DG¥Y¥INŸFPKG"¥CMC¥CPG"
Y"LGFPQUVEG"RNCPW"

Twej"ucoqejqfÂy"quqdqy{ej"pkg"¦ykŠ¦cp{"¦"hwpmelŠ"
rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq0"

RQYKÿ¥CPKC"WMûCFW"MQOWPKMCE[LPGIQ"24"
13.1.KT" /"Rcu{"ftqiqyg"uvcpqykŠeg"fqlc¦f"mqüqy{"fq"qduüwik"

wt¦Šf¦gš"vgejpke¦p{ej"ognkqtcelk"nwd"wt¦Šf¦gš"
gngmvtqgpgtigv{e¦p{ej"rqykŠ¦cp{"¦"¦gypŽvt¦p{o"
wmücfgo"ftqiqy{o0"

¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VCûVQYCPKC"ûCFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
/"Y{¦pce¦{þ"rt¦gdkgi"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"y"fquvquqycpkw"fq"kuvpkglŠe{ej"nkpkk"yücupqžek0"
/"Rt¦gdkgi"nkpkk"tq¦itcpke¦clŠe{ej"rcu"ftqiqy{"wuvcnkþ"ygfüwi"t{uwpmw"rncpw0""
/"Wt¦Šf¦kþ"vgejpke¦pkg"rqrtcypkg"¦"y{f¦kgncpkc"rcuÂy"twejw0""
/"¥cmc¦"dwfqy{"qdkgmvÂy"mwdcvwtqy{ej0"
/"Mcvgiqtkc"¦g"y¦inŽfw"pc"uvqrkgš"
fquvŽrpqžek"k"qduüwiŽ"rt¦{ngiügiq"
vgtgpw0"

/"ftqic"pkgrwdnke¦pc"q"ejctcmvgt¦g"vgejpke¦p{o"pkg"
fquvŽrpc"fnc"twejw"kppgiq"pk""twej"qduüwik"
vgejpke¦pgl.""
/"¦cmc¦"qduüwik"mqowpkmce{lpgl"vgtgpw"6030¥F0"

25"

/"Rctmqycpkg" /"¦cmc¦"rctmqycpkc0"
¥CUCF[."YCTWPMK"QTC¥"YUMC¥CPKC"FNC"TGCNK¥CELK"WUVCNG̅"RCUC"FTQIQYGIQ"
Yctwpmk"fnc"twejw"rkgu¦giq" /"fq¦ycnc"ukŽ"twej"rkgu¦{0"

26"

Yctwpmk"fnc"twejw"mqüqygiq" /"rcu"ftqiqy{"fywmkgtwpmqygl"mqowpkmcelk"lg¦fpgl"
q"u¦gtqmqžek"32.2o0"

¥CUCF["QEJTQP["™TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<"27"
/"Rqvgpelcnpg"wekŠ"nkyqžek"tgcnk¦celk"hwpmelk"rt¦g¦pce¦gpkc"rqfuvcyqygiq"qitcpke¦{þ"fq"
qdu¦ctw"lgfpquvmk"rncpw"rqrt¦g¦"¦cuvquqycpkg"vgejpqnqikk"rqejücpkclŠe{ej"nwd"vüwokŠe{ej"
jcücu"q"pcvŽ"gpkcej"rqpcfpqtocv{yp{ej0""
/"Y"itcpkecej"lgfpquvgm"dkncpuqy{ej"qdqykŠ¦wlg"¦cuvquqycpkg"tq¦ykŠ¦cš"
vgejpqnqike¦p{ej"k"vgejpke¦p{ej"gnkokpwlŠe{ej"oq"nkyqžþ"cyctkk"k"umc"gpkc"žtqfqykumc"
pcvwtcnpgiq0"

̌ ™



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 133 — 14585 —

U¥E¥GǏûQYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"NWD"RQF¥KCûW"PKGTWEJQOQ™EK"28"
/"YvÂtpg"rqf¦kcü{"igqfg¦{lpg" /"fq¦ycnc"ukŽ"fqmqp{ycpkg"rqf¦kcüÂy"pkgtwejqoqžek"

pkg¦cng"pkg"qf"wuvcngš"rncpw"y"vt{dkg"rt¦grkuÂy"
fqv{e¦Še{ej"rt¦gfokqvw"wuvcngpkc."qdqykŠ¦wlŠe{ej"
y"ejyknk"lgiq"uvquqycpkc.""
/"y{¦pce¦{þ"rcu{"ftqiqyg"¦iqfpkg"¦"t{uwpmkgo"rncpw."
fqmqpcþ"yvÂtpgiq"rqf¦kcüw"igqfg¦{lpgiq"vyqt¦Še"
pkgtwejqoqžek"qfrqykcfclŠeg"y{¦pce¦qp{o"rcuqo"
ftqiqy{o0"

"

Poz. 2569

Rozdział 10
Ustalenia końcowe

§ 14

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Łeba.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-

morskiego i podlega publikacji na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Łeba.

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łebie

Jan Kużel
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLI/373/2010
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Poz. 2569
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LP." CECHA" OPIS"ZADANIA"
TGCNK¥CELC"RTQLGMVQYCPGIQ"U[UVGOW"UKGEK"YQFQEKÿIQYGL"*YQFC"FQ"EGŇY"
UQELCNP[EJ+"
30" Ø"372oo"fq"

622oo"
Ukgþ"yqfqekŠiqyc"¦"twt"¦""gnkyc"uhgtqkfcnpgiq"¦"ygypŽvt¦pŠ"rqyüqmŠ"
egogpvqyŠ"yi0"rt¦gykf{ycpgiq"mqu¦vw"y"cpcnk¦kg"umwvmÂy"
hkpcpuqy{ej"wejycngpkc"rncpw0"

TGCNK¥CELC"RTQLGMVQYCPGIQ"U[UVGOW"MCPCNK¥CELK"UCPKVCTPGL"
40" Ø"522oo"fq"

;22oo"
Ukgþ"mcpcnk¦celk"ucpkvctpgl"¦"twt"dgvqpqy{ej"YKRTQ"yi0"
rt¦gykf{ycpgiq"mqu¦vw"y"cpcnk¦kg"umwvmÂy"hkpcpuqy{ej"wejycngpkc"
rncpw0"

TGCNK¥CELC"RTQLGMVQYCPGIQ"U[UVGOW"OGNKQTCE[LPGIQ"
50" /" Ukgþ"mcpcnk¦celk"rtqipq¦qycpgiq"u{uvgow"ognkqtce{lpgiq"

y"rqykŠ¦cpkw"¦"kuvpkglŠe{ok"wt¦Šf¦gpkcok"ognkqtce{lp{ok"k"*nwd+"
mcpcücok"mkgtwlŠe{ok"yqf{"qrcfqyg"fq"oqt¦c"q"¦pce¦gpkw"nqmcnp{o"
yi0"rt¦gykf{ycpgiq"mqu¦vw"y"cpcnk¦kg"umwvmÂy"hkpcpuqy{ej"
wejycngpkc"rncpw0"

TGCNK¥CELC"QFU¥MQFQYC̅"¥C"ITWPV["RT¥GLŸVG"PC"EGNG"FTQIQYG"
60" /" Rncp"wuvcnkü"pc"rqykgt¦ejpk"qmqüq"2.82"jc"vgtgpÂy"rt{ycvp{ej"hwpmelŽ"

mqowpkmcelk"ftqiqygl"tgcnk¦qycpgl"lcmq"¦cfcpkc"yücupg"iokp{"yi0"
Rt¦gykf{ycpg"mqu¦v{"qfu¦mqfqycye¦g"yi"cpcnk¦{"umwvmÂy"
hkpcpuqy{ej"wejycngpkc"rncpw0"

TGCNK¥CELC"RTQLGMVQYCPGIQ"U[UVGOW"KPHTCUVTWMVWT["FTQIQYGL"
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/373/2010
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie fi -
nansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 
gminy.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w sprawie sposobu 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich 
fi nansowania Rada Miejska w Łebie rozstrzyga co nastę-
puje:

§ 1

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone 
do zadań własnych gminy, zapisane w planie obejmują:

Poz. 2569

§ 2

1) Inwestycje wymienione w § 1 należy zrealizować zgod-
nie z przepisami techniczno – budowlanymi i aktualną 
wiedzą techniczną w zakresie realizacji, w sposób nie 
naruszający ustaleń planu.

2) Zadania wymienione w § 1 będą fi nansowane z budżetu 
miasta z zachowaniem przepisów ustawy o fi nansach 
publicznych. Źródła finansowania mogą stanowić: 
środki pochodzące z budżetu miasta (środki własne), 
środki pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach 
budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży 
fi nansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania 
budżetu projektów. Warunkiem pozyskania środków 
pomocowych jest uzyskanie spójności celów strate-
gicznych i realizujących je programów rozwojowych z 
Narodowym Planem Rozwoju.

3) Zakres wydatków budżetowych na dany rok winien być 
ustalony każdorazowo w budżecie miasta, zależnie od 
zakładanego zakresu rzeczowego i możliwości ich fi -
nansowania w zakresie niezbędnym, z przewidywanych 
wpływów realizacji planu.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/373/2010
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 
do projektu planu

CZĘŚĆ I

Rada Miejska w Łebie po zapoznaniu się z dokumentacją 
formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Łeby w sąsiedztwie kanału Chełst pod nazwą „Łeba 
– strefa terenów otwartych” rozstrzyga, co następuje:
  Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu ww 
planu miejscowego oraz w terminie obligatoryjnym na 
oczekiwanie na uwagi do Burmistrza Miasta Łeba wpłynęły 
dwie (2) uwagi:

— Pani Janiny Nastuniak w Łebie
— Państwa Grażyny i Jerzego Tosik w Łebie.
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  Po rozpatrzeniu uwag wymienionych w punkcie 1 Rada 
Miejska w Łebie postanawia nie uwzględniać uwagi Pani 
Janiny Nastuniak.
  Rozstrzygnięcie w zakresie uwagi złożonej przez Panią 
Janinę Nastuniak.
  Dnia 25 lutego 2010 roku została złożona w formie pi-
semnej do Urzędu Miejskiego w Łebie uwaga przez Panią 
Janinę Nastuniak w Łebie.
  Uwagę złożoną zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), wniesiono w 
ustawowym terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu o wy-
łożeniu do publicznego wglądu planu miejscowego. W 
piśmie tym, Pani Janiny Nastuniak zwróciła się z prośbą 
o zmianę ustaleń funkcjonalnych dla terenu działek nr: 
825 i 826 z funkcji zieleni parkowej na funkcję rekreacji 
turystycznej lub częściowo na tereny zabudowy mieszkal-
no - usługowej. Rada Miejska w Łebie postanawia jej nie 
uwzględnić.
Uzasadnienie:
  Pani Janiny Nastuniak wnosząca uwagę nie jest właś-
cicielem działek względem których wnioskuje o zmianę 
funkcji. W swoim piśmie wnosząca uwagę nie wykazała 
faktycznie, w żadnym zastrzeżeniu lub wątpliwości, naru-
szenia jej rzeczywistego interesu prawnego lub uprawnień 
które zostały naruszone ustaleniami planu. Wniosek wy-
pływa z przeświadczenia wnioskującej że ustalone planem 
funkcje są nierealistyczne i nie odzwierciedlają możliwości 
jakie daje ustalenie dla przedmiotowego terenu funkcji 
usług turystycznych lub zabudowy mieszkalno - usługo-
wej.
  Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania 
terenu należy do zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
Burmistrz uznał, że ustalenie funkcji zieleni parkowej jest 
najkorzystniejsze dla tego fragmentu przestrzeni miasta, 
jak również, że tak sporządzony projekt planu jest zgodny 
z ustaleniami zmiany studium stanowiącego podstawę 

polityki przestrzennej w mieście. Wynika to przed wszyst-
kim z przesłanki merytorycznej jaką jest bezpośrednie 
sąsiedztwo terenu tj. budowla sakralna.
  W związku z powyższym Rada Miejska w Łebie posta-
nawia nie uwzględnić wniosku wniesionego przez Panią 
Janinę Nastuniak, pismem z dnia 24.02.2010r.
Po rozpatrzeniu uwag wymienionych w punkcie 1 Rada 
Miejska w Łebie postanawia nie uwzględniać część uwagi 
Państwa Grażyny i Jerzego Tosik w Łebie.
  Rozstrzygnięcie w zakresie uwagi złożonej przez Pań-
stwa Grażyny i Jerzego Tosik.
  Dnia 17 lutego 2010 roku została złożona w formie 
pisemnej do Urzędu Miejskiego w Łebie uwaga przez 
Państwa Grażyny i Jerzego Tosik w Łebie.
  Uwagę złożoną zgodnie zgodnie z art. 17 pkt 11 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), wniesiono w ustawowym terminie, wyznaczonym 
w ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu planu 
miejscowego. W piśmie tym, Państwo Tosik nie zgodzili 
się na przeznaczenie części działki nr 804 na teren natu-
ralnej sukcesji roślinnej związanej z utrzymaniem wału 
przeciwpowodziowego oraz na drogę techniczną.
Wniesioną uwagę uwzględniono częściowo, zrezygnowa-
no z wytyczenia przez działkę nr 804 drogi o charakterze 
technicznym. Zachowano przeznaczenie małego fragment 
działki nr 804 od strony kanału Chełst na teren naturalnej 
sukcesji roślinnej związanej z utrzymaniem wału przeciw-
powodziowego (oznaczenie w planie 6.5.ZNw).
Uzasadnienie:
  Część działki nr 804 od strony kanału Chełst stanowi 
fragment wału przeciwpowodziowego i teren jego bezpo-
średniego sąsiedztwa, który zabezpiecza pozostałą część 
działki nr 804 przeznaczoną w planie pod zabudowę miesz-
kalno-usługową przed powodzią. W związku z powyższym 
Rada Miejska w Łebie postanawia nie uwzględnić części 
wniosku Państwa Grażyny i Jerzego Tosik z dnia 17.02.2010 
roku dotyczącego obszaru oznaczonego w planie symbo-
lem 6.5.ZNw.

Poz. 2569, 2570
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 UCHWAŁA Nr 474/2010
Rady Miejskiej w Nowym Stawie

 z dnia 28 września 2010 r.

 w sprawie miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg, 
Dębina, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół Świerki”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 1 i art. 
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r nr 102, poz. 1055, nr 116, 
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 20 ust. 1 i art. 
29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; zm. 
2004r. nr 6, poz. 41, nr 141, poz. 1492; z 2005r nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635), a także uchwały Nr 112/2007 z dnia 29 listopa-
da 2007 r. Rady Miejskiej w Nowym Stawie z w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp w obrębach: Świerki, 

Chlebówka, Martąg, Dębina, zwanego „Park Elektrowni 
Wiatrowych – zespół Świerki” oraz po stwierdzeniu zgod-
ności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Nowy Staw, Rada Miejska 
w Nowym Stawie na wniosek Burmistrza Nowego Stawu 
uchwala, co następuje:

Rozdział I
Ustalenia podstawowe.

§ 1

1. Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg, 
Dębina, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół 
Świerki”.

2. Ustalenia planu obejmują obszar znajdujący się 


