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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Załącznik do sprawozdania SG-01 – środki trwałe, 
dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych 
efektów rzeczowych

Portal Sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Urząd Statystyczny
40 - 158 Katowice 
ul. Owocowa 3

Numer identyfikacyjny - REGON

za rok 2019 Termin przekazania: do 17 lutego 2020 r.
00051614600000

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie: Jacek Ziętkowski
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie: 483620963 wewn.  

E-mail sekretariatu organizacyjny@magistrat.radom.pl
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie:  

Pytania filtrujące

Czy w 2019 roku ponosili Państwo nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska lub gospodarce wodnej? 1
[ X ] Tak

[    ] Nie

Czy w 2019 roku uzyskali Państwo efekty rzeczowe inwestycji służących ochronie środowiska lub gospodarce wodnej? 2
[    ] Tak

[ X ] Nie

Symbol PKD 2007 – podstawowy rodzaj działalności z zaświadczenia o numerze statystycznym 8411Z
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Dział 1. Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Lokalizacja Kierunek poniesionych nakładów

Nakłady 
poniesione w 
roku sprawo- 

zdawczym
ogółem d)

(rubryki od 8 
do 16)

Według źródeł finansowania

Nazwa województwa, powiatu i gminy 1-miasto
2-wieśb)

nazwa

symbol środki fundusze 
ekologi- 

czne 
(pożyczki, 
kredyty, 
dotacje)

kredyty i 
pożyczki 

krajowe w 
tym 

bankowe

inne 
środki w 

tym 
nakłady 
niesfi- 
nanso-
wane

kierunku
rodzaju 

urządzeńc)

z budżetu

z 
zagranicywłasne

central- 
nego

woje-
wództwa powiatu gminy

według wykazu 3A w tys. zł (z jednym znakiem po przecinku)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

001 Wiersz ogółem (0000000)     7782.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6813.8 968.4 0.0 0.0 0.0

002 M. Radom (gmina miejska) 
(1463011) 1

Pozostałe rodzaje działalności 
związane z ochroną różnorodności 
biologicznej i krajobrazu (wymienić 
jakie)

6.4 1 7782.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6813.8 968.4 0.0 0.0 0.0

b) Wpisać właściwy symbol. b) Wpisać symbol dla: urządzeń “końca rury” - “1”, ”technologii zintegrowanych" - “2”; ”gospodarki wodnej" - “4” - patrz ”Objaśnienia szczegółowe do “Wykazu 3A”. d) Wartość ta nie może 
być większa od nakładów na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie istniejących ogółem, wykazanych w sprawozdaniach macierzystych.

Dział 2. Efekty rzeczowe oddanych w roku sprawozdawczym środków trwałych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
Lokalizacja Efekty rzeczowe

Nazwa województwa, powiatu i gminy
1-miasto
2-wieśb)

nazwa symbol
oznaczenie jednostki miary

Ilość b)

literowe cyfrowe

według wykazu 3B

1 2 4 5 6 7 8

001 M. Radom (gmina miejska) (1463011) 1   
 
 
 

 
 
 

0
0
0

a) Wpisać właściwy symbol. b) Bez znaku po przecinku, z wyjątkiem efektów rzeczowych podanych w km i ha (oznaczonych w wykazie 3B w rubryce “Jednostka miary literowa” notką a), które należy podać z jednym 
znakiem po przecinku. Ilości dotyczące zdolności zainstalowanych urządzeń i instalacji (symbol jednostki miary 034) należy podać w stosunku rocznym.

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza 1 60

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2 10

Uwagi.
Dla 6.4 - Zakładanie parków krajobrazowych, rewitalizacja parków i wszelkie działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków i ogrodów (parki w dzielnicach Michałów i Obozisko)


