
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w 
Krośnie 

Ks. P. Ściegiennego 6a 
38-400 Krosno

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2019 r.

Adresat:  
 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 
Numer identyfikacyjny REGON: 

370443535

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

1.2 Siedziba jednostki Krosno

1.3 Adres jednostki Ks. P. Ściegiennego 6a 38-400 Krosno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt w celu ochrony zdrowia 
publicznego

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2019

3 Agregat? (Tak / Nie) Tak

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości W 2019 r. jednostki kontynuowały działalność prowadząc 
rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie w jakim jest zobowiązana je 
stosować. Ewidencja i rozliczenia kosztów prowadzone są na kontach 
zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" oraz na koncie 
640 "Rozliczenie międzyokresowe kosztów". Rezerwy tworzy się na 
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny 
oszacować, z tytułu toczących się postępowań sądowych. Za duży 
stopień prawdopodobieństwa wystąpienia zobowiązania przyjmuje się 
w szczególności: uzyskanie niekorzystnego nieprawomocnego 
orzeczenia w pierwszej instancji postępowania lub złożenie (przez 
Jednostkę) stronie propozycji ugody uznając zasadność roszczenia. 
Ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym prowadzona 
jest na kontach pozabilansowych.

 

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

4 środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 10 000 
zł, podlegają jednorazowo 
umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w 
koszty

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł oraz: 
książki, zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, podlegają jednorazowo umorzeniu w 
100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty

2 metoda liniowa Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł 
amortyzowane są przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych w okresach miesięcznych

 

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia W przypadku zakupu gotowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według cen nabycia 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

10 ceny ewidencyjne 
materiałów w magazynie 
ustalono na poziomie cen 
zakupu

Ewidencja magazynowa prowadzona w sposób ilościowo-wartościowy

11 ewidencja materiałów 
biurowych i gospodarczych 
prowadzona ilościowo-
wartościowo

Zapas materiałów na koniec roku odnoszony jest na stan magazynu jako materiały nieinwentaryzowane.

12 ewidencja materiałów 
niskocennych prowadzona 
ilościowo

Składniki majątku niskocenne o wartości poniżej 200 zł o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 
rok. Ewidencja materiałów niskocennych o charakterze wyposażenia prowadzona jest ilościowo poniżej 
wartości 100 zł.

13 inne Zakupione materiały biurowe odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu.
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9 zakupione materiały 
odnoszone są bezpośrednio 
w ciężar kosztów w dniu ich 
zakupu

Drobne zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne

4 wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie darowizny.

5 wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu

Środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu

6 wyceniane wg wartości 
wynikającej z posiadanych 
dokumentów lub wyceny 
komisji inwentaryzacyjnej

Ujawnione składniki majątkowe

7 wyceniane w wysokości 
kosztów poniesionych w 
związku z ich nabyciem

Inwestycje (środki trwałe w budowie) w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem.

8 wyceniane wg wartości 
nominalnej

Należności wyceniane są w ciągu roku w wartości nominalnej, a na koniec kwartału i na dzień bilansowy w 
wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, pomniejszone o odpisy aktualizacyjne, 
zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

2 wyceniane wg kosztu 
wytworzenia

Środki trwałe w budowie w wysokości całości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 
lub wytworzeniem

 

5. Inne informacje

Kod Informacja Dodatkowy opis

6 przyjęty próg istotności Przyjęto próg istotności dla Jednostek na poziomie 0,5% sumy bilansowej określający łączną wartość zdarzeń, 
która nie ma wpływu na rzetelność oceny sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyniku finansowego 
Jednostek.

 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól 
nienie 

Warto ść 
początkowa 

(brutto) stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia 
wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zwiększenia 
(3+4+5+6) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

805 645,86 0,00 111 395,84 0,00 0,00 111 395,84

1 Środki trwałe 43 754 014,75 0,00 2 990 251,34 338 570,33 151 085,00 3 479 906,67

1.1 Grunty 3 156 715,72 0,00 0,00 0,00 32 676,00 32 676,00

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

13 525 016,49 0,00 138 000,00 123 999,91 0,00 261 999,91

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

4 056 122,78 0,00 550 793,18 123 827,33 59 409,00 734 029,51

1.4 Środki 
transportu

6 151 625,99 0,00 1 100 997,25 0,00 59 000,00 1 159 997,25

1.5 Inne środki 
trwałe

16 864 533,77 0,00 1 200 460,91 90 743,09 0,00 1 291 204,00

 

2 Środki trwałe 
placówek
____________

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogółem

Lp. Wyszczegól 
nienie 

Aktualizacja Rozchód (np. 
likwidacja, 
sprzedaż) 

Przemiesz czenia 
wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zmniejszenia 
(8+9+10+11) 

Warto ść 
początkowa 

(brutto) stan na 
koniec roku 

obrotowego (2+7-
12) 

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

0,00 61 186,14 0,00 0,00 61 186,14 855 855,56

1 Środki trwałe 0,00 589 841,93 94 307,33 396 236,09 1 080 385,35 46 153 536,07

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 4 530,00 4 530,00 3 184 861,72

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 787 016,40

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 153 210,09 0,00 120 632,09 273 842,18 4 516 310,11

1.4 Środki 
transportu

0,00 127 900,00 0,00 271 074,00 398 974,00 6 912 649,24

1.5 Inne środki 
trwałe

0,00 308 731,84 94 307,33 0,00 403 039,17 17 752 698,60

 

2 Środki trwałe 
placówek
____________

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegól 
nienie 

Stan 
umorzenia 
na początek 

roku 
obrotowego 

Aktualizacja Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Inne 
zmniejszenia 

Stan 
umorzenia 
na koniec 

roku 
obrotowego 
(14+15+16 

+17-18) 

Stan na 
początek roku 
obrotowego (2-

14) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego (13-
19) 

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

805 645,86 0,00 61 290,84 6 105,00 61 186,14 811 855,56 0,00 44 000,00

1 Środki trwałe 28 754 020,02 0,00 1 944 666,14 324 444,52 892 618,62 30 130 512,06 14 999 994,73 16 023 024,01

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 156 715,72 3 184 861,72

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Budynki, 
lokale i 

4 717 085,04 0,00 338 827,29 0,00 0,00 5 055 912,33 8 807 931,45 8 731 104,07
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obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

3 177 320,65 0,00 245 788,81 11 168,30 195 462,33 3 238 815,43 878 802,13 1 277 494,68

1.4 Środki 
transportu

5 157 112,41 0,00 380 036,05 173 924,00 398 974,00 5 312 098,46 994 513,58 1 600 550,78

1.5 Inne środki 
trwałe

15 702 501,92 0,00 980 013,99 139 352,22 298 182,29 16 523 685,84 1 162 031,85 1 229 012,76

 

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Warto ść netto (Stan 
na koniec roku 
obrotowego)

Warto ść rynkowa Dodatkowe informacje

1.1 Grunty 0,00 0,00

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 0,00

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 0,00

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.4 Środki transportu 185 680,80 406 456,70 wg polis ubezpieczeniowych

1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00

1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00
 

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp. Długoterminowe 
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie 
roku obrotowego odpisów 
aktualizuj ących wartość 

długoterminowych aktywów 
trwałych

Dodatkowe informacje

1 niefinansowe 0,00 nie dotyczy

2 finansowe 0,00 nie dotyczy
 

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00 nie dotyczy

 

1.5. Środki trwałe u żywane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp. Wyszczególnienie Wartość nieamortyzowanych lub 
nieumarzanych przez jednostkę środków 
trwałych, używanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 
umów leasingu

Dodatkowe informacje

1 Grunty 0,00 nie dotyczy

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 nie dotyczy

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

318 047,40 Umowa czasowego udostępnienia kontenerów chłodniczych

4 Środki transportu 0,00 nie dotyczy

5 Inne środki trwałe 253 706,28 Umowa na nieodpłatne użytkowanie chłodni kontenerowych oraz 
umowa użyczenia na bezpłatne używanie sterylizatora parowego

 

1.6. Papiery wartościowe

Lp. Papiery 
wartościowe

Liczba posiadanych 
papierów 

wartościowych

Wartość 
posiadanych 

papierów 
wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udziały 0,00 0,00
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2 Dłużne papiery 
wartościowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00
 

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 
roku obrotowego

1 Należności 
krótkoterminowe

1 813 150,76 70 897,37 7 000,00 2 724,49 1 874 323,64

2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Łączna kwota: 1 813 150,76 70 897,37 7 000,00 2 724,49 1 874 323,64
 

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
końcowym

Lp. Rezerwy 
według celu 
utworzenia

Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 
roku obrotowego

Dodatkowe 
informacje

1 Rezerwy na 
postępowania 
sądowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

3 Łączna 
kwota:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikaj ącym z innego tytułu 
prawnego, okresie spłaty

Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacje

a powyżej 1 roku do 3 lat 0,00 nie dotyczy

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie dotyczy

c powyżej 5 lat 0,00 nie dotyczy

Łączna kwota: 0,00
 

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing 
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

1 z tytułu leasingu 
finansowego

0,00 nie dotyczy

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 nie dotyczy
 

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma 
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje

1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (w tym 
rejestrowy lub 
skarbowy)

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Przewłaszczenie na 
zabezpieczenia

0,00 0,00 0,00 0,00

6 Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa

0,00 0,00 0,00 0,00

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy

8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00
 

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp. Rodzaj 
zobowiązania 
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku 
jednostki

Kwota

1 Nieuznane 
roszczenia 
wierzycieli

nie dotyczy 0,00

2 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

nie dotyczy 0,00
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3 Inne nie dotyczy 0,00

4 Łączna kwota 0,00
 

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod Czynne RMK Kwota

2 ubezpieczenia 21 136,61

4 opłaty serwisowe 4 428,00

3 prenumeraty (w tym dostępy do portali elektronicznych) 13 256,61
 

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia 
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czynne RMK - Inne nie dotyczy 0,00

13.3 Kwota czynnych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów (stanowiąca 
różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych 
składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za 
nie)

0,00

13.4 Bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

nie dotyczy 0,00

13.5 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - 
równowartość 
otrzymanych lub 
należnych dochodów 
budżetowych dotyczących 
przyszłych lat obrotowych, 
w tym z tytułu umów 
długoterminowych

0,00

13.6 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

nie dotyczy 0,00

 

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Łączna kwota 
otrzymanych przez 
jednostkę gwarancji i 
poręczeń 
niewykazanych w 
bilansie

0,00 nie dotyczy

 

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

150 116,94 Wypłacone w roku obrotowym odprawy emerytalne.

2 Nagrody 
jubileuszowe

293 440,43 Wypłacone w roku obrotowym nagrody jubileuszowe.

3 Inne 868 285,59Świadczenia wynikające z przepisów BHP, szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, 
ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

4 Kwota razem 1 311 842,96
 

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje nie dotyczy
 

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Materiały 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00

3 Produkty gotowe 0,00

4 Towary 0,00
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Główny Księgowy

Krzysztof Gruszczyński

24-06-2020 13:09:34

Kierownik Jednostki

Janusz Ciołek

24-06-2020 13:31:44

5 Kwota razem 0,00
 

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków 
trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 123 999,91

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00
 

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

1 Przychody - o 
nadzwyczajnej wartości

nie dotyczy 0,00

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy 0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

nie dotyczy 0,00

3 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

nie dotyczy 0,00

 

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczególnienie Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

0,00

 

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje nie dotyczy 4 530,00
 

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki 

Lp. Inne Informacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki

Jednostka posiada w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony 
nieruchomość gruntową z zasobu Skarbu Państwa. Na podstawie 
decyzji Wojewody Podkarpackiego Starosta Jasielski dokonał 
podziału działek na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa 
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Zarzecze-Nowy 
Żmigród-Kąty-Krempna-Świątkowa Mała-Grab-Granica Państwa w 
m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej”. Nastąpiło zmniejszenie wartości gruntów.
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