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PRZEDMOWA 

 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu prezentuje kolejne wydanie publikacji Działalność inwestycyjna i środki trwałe 

w województwie dolnośląskim w latach 2013-2016.  

Celem opracowania jest przedstawienie informacji dotyczących wartości, dynamiki i struktury nakładów inwesty-

cyjnych oraz wartości środków trwałych i stopnia ich zużycia dla całej gospodarki narodowej, przedsiębiorstw o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób oraz dla państwowych samorządowych jednostek budżetowych. 

Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej poprzedzonych uwagami metodycznymi zawierającymi de-

finicje podstawowych pojęć. W części tabelarycznej zaprezentowano tablice przeglądowe zawierające podstawowe 

informacje o nakładach inwestycyjnych i środkach trwałych w województwie dolnośląskim na tle kraju i innych woje-

wództw, a następnie tablice dotyczące województwa dolnośląskiego. 

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007. W ujęciu przestrzennym dane 

przedstawiono w układzie powiatów i miast na prawach powiatu. 

Wybrane zjawiska zilustrowano na mapach i wykresach. 

Mamy nadzieję, że opracowanie będzie użytecznym źródłem informacji dla zainteresowanych problematyką dzia-

łalności inwestycyjnej i majątku trwałego w województwie dolnośląskim. 
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PREFACE 

 

The Statistical Office in Wrocław presents a further edition of the publication Investment Activity and Fixed Assets 

in Dolnośląskie Voivodship in 2013-2016.  

The purpose of the publication is to present information on value, dynamics and structure of investment outlays, 

as well as value and degree of consumption of fixed assets and the extent of their consumption for the whole national 

economy and companies employing more than 9 persons and the state self-government budgetary units. 

The publication consists of analytical and tabular parts preceded by methodological notes containing definitions of 

basic concepts. The tabular part presents review tables containing basic information on investment outlays and fixed 

assets in Dolnośląskie Voivodship against the background of the country and other voivodships, and subsequently ta-

bles concerning Dolnośląskie Voivodship. 

The data are presented according to the Polish Classification of Activities – PKD 2007. In spatial perspective, the da-

ta were presented on the basis of powiats and cities with powiat status. 

Selected phenomena were illustrated in maps and graphs. 

We hope that the publication will be a useful source of information for people interested in issues of investment ac-

tivities and fixed assets Dolnośląskie voivodship. 
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UWAGI METODYCZNE  METHODOLOGICAL NOTES 

 

Inwestycje 
 

1. Nakłady inwestycyjne są to nakłady finansowe lub rze-
czowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwa-
łych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, 
adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku 
trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwe-
stycji. 

Nakłady inwestycyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe 
oraz pozostałe nakłady. 

Nakłady na środki trwałe obejmują: 
- budynki i budowle (obejmują budynki i lokale oraz obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej), w tym m.in.: roboty budowla-
no-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, 

- maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie 
z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem), 

- środki transportu, 
- inne, tj. melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy 

nabyciu gruntów i używanych środków trwałych, inwentarz 
żywy (stado podstawowe) i zasadzenia wieloletnie, a po-
nadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za 
okres realizacji inwestycji (z wyjątkiem odsetek nie-
uwzględnionych w wartości nakładów na środki trwałe 
przez podmioty stosujące od 1 I 2005 r. Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości – MSR). 
Pozostałe nakłady, są to nakłady na tzw. pierwsze wyposa-

żenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwesty-
cji. Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych. 

 
2. Nakłady inwestycyjne – jeśli nie zaznaczono inaczej – za-

liczono do odpowiednich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD 2007) zgodnie z zaklasyfikowaniem działalności inwestora 
(podmiotu gospodarki narodowej), z wyjątkiem nakładów na 
obiekty niezwiązane z jego podstawową działalnością, które 
zaliczono do odpowiednich sekcji według kryterium przezna-
czenia obiektu (dotyczy np.: budynków i lokali mieszkalnych, 
obiektów przeznaczonych dla potrzeb edukacji, ochrony zdro-
wia, sportu i rekreacji). 

Od 2005 r. nakłady inwestycyjne na drogi publiczne, ulice 
i place zalicza się do sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”. 

 
3. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez: 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej z liczbą pracujących powyżej 9 osób, osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (z wyjątkiem 
gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) i spółki cywilne z 
liczbą pracujących powyżej 9 osób – opracowano na pod-
stawie sprawozdawczości,  

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobo-
wości prawnej z liczbą pracujących do 9 osób, osoby fizycz-
ne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne 
z liczbą pracujących do 9 osób, gospodarstwa indywidualne 
w rolnictwie, a także wartość nakładów na indywidualne 
budownictwo mieszkaniowe, rekreacyjne (nieprzystosowa-
ne do stałego zamieszkania) oraz budownictwo sakralne – 
ustalono szacunkowo. 

Podstawę szacunku wartości nakładów inwestycyjnych na 
indywidualne budownictwo stanowi kubatura budynków odda-
nych do użytku. Nakłady roczne obejmują pełną wartość bu-
dynków oddanych do użytku w danym roku, tj. nie uwzględniają 
różnicy stanów budownictwa niezakończonego w końcu i na 
początku danego roku 

Podziału nakładów inwestycyjnych według regionów, wo-
jewództw, podregionów i powiatów dokonano na podstawie 
faktycznej lokalizacji inwestycji. 

 Investment 
 
1. Investment outlays are financial or tangible outlays, the 

purpose of which is the creation of new fixed assets or the 
improvement (rebuilding, enlargement, reconstruction or mod-
ernization) of existing capital asset items, as well as outlays on 
so-called initial investments. 

Investment outlays are divided into outlays on fixed assets 
and other outlays. 

Outlays on fixed assets include outlays on: 
- buildings and structures, of which i.a., construction and 

assembly works, design and cost estimate documentations, 
- machinery, technical equipment and tools (including in-

struments, movables and endowments), 
- transport equipments, 
- others, i.e., detailed meliorations, costs incurred for pur-

chasing land and second-hand fixed assets as well as, since 
1995, livestock ( basic herd), long-term plantings, interests 
on investment credits and investment loans for the period of 
investment realization (except for interests not included in 
outlays on fixed assets by units that used since 2005 Inter-
national Accounting Standards – IAS) 
Other outlays are outlays on so-called initial investments 

as well as other costs connected with investment realization. 
These outlays do not increase  the value of fixed assets. 

 
2. Investment outlays, unless otherwise indicated, are in-

cluded into the appropriate sections of the NACE rev. 2 in ac-
cordance with the classification of the investor’s activity (entity 
of the national economy), with the exception of outlays on 
structures not connected with its basic activity, which were 
included into the appropriate sections according to the criteria 
of structure destination (concerning, e.g.: residential buildings 
and places, buildings for education, health care, sport and 
recreational purposes). 

Investment outlays on public roads, streets and squares are 
included in the section ’’Transportation and storage’’ since 
2005. 

 
3. The value of investment outlays incurred by: 

- legal persons and organizational entities without legal 
personality employing more than 9 persons as well as natu-
ral persons conducting economic activity (excluding private 
farms in agriculture) and civil law partnerships employing 
more than 9 persons, was compiled on the basis of statisti-
cal reports, 

- legal persons and organizational entities without legal 
personality employing up to 9 persons, natural persons con-
ducting economic activity and civil law partnership employ-
ing up to 9 persons, private farms in agriculture as well as the 
value of outlays on private residential construction and private 
recreational construction (not adapted for permanent residence) 
and on sacral construction, was estimated. 

The cubic volume of completed buildings accounts for the basis 
of the estimate regarding the value of investment outlays in 
private construction. Annual outlays include the total value of 
buildings completed in a given year, i.e., do not include the 
difference between non-finished construction at the end and at 
the beginning of a given year. 

The division of investment outlays by regions, voivodships, 
subregions and powiats was made on the basis of the actual 
location of the investment. 
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Środki trwałe 
 
1. Środki trwałe są to kompletne i nadające się do użytku, 

w dniu przyjęcia do używania, składniki majątkowe 
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, w tym 
również drogi publiczne, ulice i place łącznie z poboczami 
i podbudową, uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melio-
racje, budowle wodne, grunty oraz inwentarz żywy (stado 
podstawowe) oraz od 1 I 2002 r. spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu 
niemieszkalnego (użytkowego). 

Dane o środkach trwałych nie obejmują wartości gruntów 
uznanych od 1 I 1991 r. za środki trwałe zgodnie z rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z dnia 12 XII 1990 r. (Dz. U. Nr 90, 
poz. 529) oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu uzna-
nego od 1 I 2002 r. za środki trwałe zgodnie z ustawą 
o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. 
2016, poz. 1047). 

 
2. Wartość brutto środków trwałych jest to wartość równa 

nakładom poniesionym na ich zakup lub wytworzenie, bez 
potrącenia wartości zużycia (umorzenia). 

Przez wartość brutto środków trwałych w bieżących cenach 
ewidencyjnych należy rozumieć: 
- w zakresie środków trwałych przekazanych do eksploatacji 

przed 1 I 1995 r. – wartość w cenach odtworzenia z wrze-
śnia 1994 r.; 

- w zakresie środków trwałych przekazanych do eksploatacji 
po 1 I 1995 r. – wartość w cenach bieżących nabycia lub wy-
tworzenia; 

- w podmiotach stosujących Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości (MSR) wprowadzone od 1 I 2005 r. – rów-
nież wycenę według wartości godziwej. 
 
3. Dane według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności – jeśli 

nie zaznaczono inaczej – opracowano metodą przedsiębiorstw, 
co oznacza, że wszystkie środki trwałe danego podmiotu gospo-
darki narodowej zalicza się do tego poziomu klasyfikacyjnego, do 
którego zaliczono podmiot na podstawie przeważającego rodzaju 
działalności, np. w przedsiębiorstwie zaliczonym do sekcji „Prze-
twórstwo przemysłowe” wszystkie środki trwałe użytkowane 
zarówno w tym rodzaju działalności, jak i poza tą działalnością 
(budynki i lokale mieszkalne, obiekty służące edukacji, ochronie 
zdrowia itp.) zalicza się do sekcji „Przetwórstwo przemysłowe”. 
Wyjątek stanowią budynki mieszkalne w gospodarstwach indy-
widualnych w rolnictwie, które ujęto w sekcji „Działalność zwią-
zana z obsługą rynku nieruchomości”. 

 
4. Wartość brutto w cenach odtworzenia została ustalona 

w wyniku aktualizacji (wyceny) środków trwałych w gospodarce 
narodowej dokonanej według stanu w dniu 1 I 1995 zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 I 
1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środ-
ków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34). 

 
5. Wartość netto środków trwałych odpowiada wartości 

brutto pomniejszonej o wartość zużycia.  
 
6. Wartość zużycia środków trwałych odpowiada wielkości 

odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonanych od 
chwili oddania środków trwałych do eksploatacji. 

 
7. Stopień zużycia określa stosunek procentowy wartości 

zużycia do wartości brutto środków trwałych. 
 
8. Podziału środków trwałych według sekcji Polskiej Klasy-

fikacji Działalności (PKD 2007) w układzie regionów, woje-
wództw, podregionów i powiatów dokonano zgodnie z siedzibą 
jednostki lokalnej rodzaju działalności. 

Fixed assets 
 
1. Fixed assets are asset components and other objects 

completed and ready for usage with an expected period of 
utility exceeding 1 year, of which also public roads, streets and 
squares, together with shoulders and foundations, development 
of tracts of land, meliorations, water structures, land and since 
1 I 1995 livestock (basic herd) as well as since 1 I 2002 co-
operative ownership right to residential premise and co – oper-
ative right to non-residential (utilitarian) premise. 

Data regardind fixed assets do not include the value of land 
recognized, since 1 I 1991, as fixes assets, in accordance with 
the decree of the Council of Ministers, dated 12 XII 1990 (Jour-
nal of Laws No. 90, item 529) as well as right of perpetual use of 
land, regarded as fixed assets since 1 I 2002, in accordance with 
Act of Accounting dated 29 IX 1994 (uniform text Journal of 
Laws 2016, item 1047). 

 
2. The gross value fixed assets is the value equal to the out-

lays incurred on purchasing or manufacturing them, without 
deducting consumption value (depreciation). The gross value of 
fixed assets at current book-keeping prices is uderstood: 
- within the scope of fixed assets designated for exploatation 

before 1 I 1995 – the value at replacement prices of Sep-
tember 1994, 

- within the scope of fixed assets designation for exploatation 
after 1 I 1995 – the purchase or manufacturing value at cur-
rent prices 

- in units that use International Accounting Standards (IAS) 
implemented since 1 I 2005 – also revaluation according to 
fair value. 
 
3. Data by sections of the NACE rev. 1.1, unless otherwise 

indicated, were compiled using the enterprise method, i.e., all 
fixed assets of a given entity of the national economy are in-
cluded in that classification level to which the entity was includ-
ed on the basis of the superior kind of activity, e.g., in an enter-
prise classified in the section “Manufacturing” all fixed assets 
used in manufacturing and outside this activity (residential 
buildings and places, buildings for education, health care, etc.) 
are included in the section “Manufacturing”. An exception are 
residential buildings on private farms in agriculture, which were 
classified in the section “Real estate activities”. 

 
4. The gross value at replacement prices was established as 

a result of the revaluation of fixed assets in the national econ-
omy made as of 1 I 1995, in accordance with the decision of the 
decree of the Ministry of Finance  dated 20 I 1995, regarding 
the depreciation of fixed assets and intangible fixed assets, as 
well as the revaluation of fixed assets (Journal of Laws No. 7, 
item 34). 

 
5. The net value of fixed assets corresponds to the gross 

value of fixed assets decreased by the value of consumption. 
 
6. The value of consumption of fixed assets corresponds to 

the value of depreciation since the utilization of the fixed assets. 
 
7. The degree of consumption of fixed assets is understood 

as the percentage relation of the value of consumption to the 
gross value of fixed assets. 

 
8. The division of fixed assets by NACE rev. 2 sections by re-

gions, voivodships, subregions and powiats was made according 
to the abode of local kind-of-activity unit. 
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9. Podziału środków trwałych na grupy rodzajowe doko-
nano zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) wprowa-
dzoną z dniem 1 stycznia 2011 roku rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 242, poz. 
1622).  

 
W publikacji zastosowano grupowanie obejmujące: 

1) budynki i budowle: 
a. budynki i lokale; od 1 I 2002 r. spółdzielcze własnościo-

we prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze pra-
wo do lokalu niemieszkalnego (użytkowego); 

b. obiekty inżynierii lądowej i wodnej (bez melioracji szcze-
gółowych); 

2) maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia: 
a. kotły i maszyny energetyczne, 
b. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, 
c. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, 
d. urządzenia techniczne, 
e. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie; 

3) środki transportu; 
4) pozostałe środki trwałe, tj. zasadzenia wieloletnie, meliora-

cje szczegółowe i inwentarz żywy (stado podstawowe). 
 
Ze względu na technikę przetwarzania danych, w niektórych 

przypadkach sumy danych w tablicach – z tytułu zaokrągleń – 
mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”. 

9. The division of fixed assets to type groups was made ac-
cording to Classification of Fixed Assets (KŚT) introduced on 
1 I 2011 by a decree of the Council of Ministers, dated 10 XII 
2010 (Journal of Law No. 242, item 1622).  

 
The grouping includes: 

1) buildings and structures: 
a. buildings and places, since 1 I 2002 co-operative owner-

ship right to residential premise as well as co-operative 
right to non-residential (utilitarian) premise, 

b. land and water engineering constructions (excluding de-
tailed meliorations); 

2) machinery, technical equipment and tools: 
a. boilers and power industry machinery, 
b. general usage machinery, equipment and apparatus, 
c. special use machinery, equipment and apparatus, 
d. technical equipment 
e. tools, instruments, moveables and endowments; 

3) transport equipment; 
4) other fixed assets, i.e., long-term plantings, detailed melio-

rations and livestock (basic herd). 
 
Due to the electronic method of data processing, in some 

cases component totals can differ from the amount given in the 
item “total”. 

 

POLSKA  KLASYFIKACJA  DZIAŁALNOŚCI  –  PKD 2007 
STATICTICAL  CLASSIFICATION  OF  ECONOMIC  ACTIVITIES  

IN  THE  EUROPEAN  COMMUNITY – NACE  Rev. 2 
skrót 

abbreviation 
pełna nazwa 

full name 
 

sekcje 
sections 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz, parę wodną i gorącą wodę 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyza-
cyjnych 

   

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;  
rekultywacja 

 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami  
oraz działalność związana z rekultywacją  

   

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 
 
 

Trade; repair of motor vehicles 

 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  
samochodowych, włączając motocykle  
 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles  
and motorcycles 

   

Zakwaterowanie i gastronomia 
 
 

Accommodation and catering 

 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  
gastronomicznymi 
 

Accommodation and food service activities 
   

Obsługa rynku nieruchomości  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

   

Administrowanie i działalność wspierająca  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 

   

działy 

divisions 
   

Produkcja skór i wyrobów skórzanych  Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 

   

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 
 
 
 

Manufacture of products of wood, cork, straw and wicker 

 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych  
do wyplatania 
 

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 
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działy (dok.) 
divisions (cont.) 

   

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 
 
 

Manufacture of pharmaceutical products 

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz 
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 
 

Manufacture of basic pharmaceutical products  
and pharmaceutical preparations 

   

Produkcja wyrobów z metali 
 
 

Manufacture of metal products 

 Produkcja metalowych wyrobów gotowych,  
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 
 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery  
and equipment 

   

Produkcja maszyn i urządzeń  Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 

   

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,  
z wyłączeniem motocykli 

   

Gospodarka odpadami; odzysk surowców  Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

   

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi  
oraz ich naprawa 

 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi;  
naprawa pojazdów samochodowych 

   

Handel hurtowy 
 
 

Wholesale trade 

 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami  
samochodowymi 
 

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles  
and motorcycles 

   

Handel detaliczny 
 
 

Retail trade 

 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego  
pojazdami samochodowymi 
 

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 
   

Finansowa działalność usługowa 
 
 

Financial service activities 

 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń  
i funduszów emerytalnych  
 

Financial service activities, except insurance and pension funding 
   

Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne 
 
 

Insurance, reinsurance and pension funding 

 Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne,  
z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 
 

Insurance, reinsurance and pension funding,  
except compulsorysocial security 

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH 
SYMBOLS 

Kreska ( — ) - zjawisko nie wystąpiło. 
magnitude zero. 

Zero (0,0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. 
magnitude not zero, but less than 0,05 of a unit.  

Kropka ( . ) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. 
data not available or not reliable.  

Znak x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. 
not applicable. 

Znak Δ - oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji. 
categories of applied classification are presented in abbreviated form.  

„W tym” 
„Of which” 

 - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. 
indicates that not all elements of the sum are given. 

WAŻNIEJSZE SKRÓTY  
ABBREVIATIONS 

zł 
zl 

- złoty 
  zloty 

tys. 

thous. 

- tysiąc 
  thousand 

mln - milion 
  million 



WYNIKI BADAŃ – SYNTEZA 

Nakłady inwestycyjne 

W 2016 r. nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w województwie dolnośląskim wyniosły (w cenach bie-

żących) 21959,7 mln zł (tj. mniej o 3,1% w relacji do 2015 r., natomiast o 6,4% więcej niż w 2013 r.) i stanowiły 9,0% 

nakładów krajowych. Na tle pozostałych województw dolnośląskie pod względem udziału w kraju plasowało się na 4. 

miejscu (po województwach: mazowieckim – 23,1%, śląskim – 11,9% i wielkopolskim – 9,6%). 

W kraju wartość nakładów inwestycyjnych ogółem wyniosła 244429,0 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego 

była mniejsza – o 10,1% (w relacji do 2013 r. większa – o 5,7%).  

W 2016 r. najwięcej środków na inwestycje w województwie dolnośląskim w gospodarce narodowej przeznaczyły 

jednostki działające w sekcji przemysł – 48,0% wartości nakładów ogółem (w tym przetwórstwo przemysłowe – 

25,3%), następnie w sekcji transport i gospodarka magazynowa – 15,3% oraz obsługa rynku nieruchomości – 7,4%. 

Najwyższy wzrost nakładów w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. zanotowano w sekcjach: działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa – o 108,2%, budownictwo – o 33,1%, oraz zakwaterowanie i gastronomia – o 31,8%. W odniesieniu 

do 2015 r. zaobserwowano zmniejszenie poziomu inwestycji w dziesięciu sekcjach, największe w sekcjach działalność 

związana z kulturą rozrywką i rekreacją – o 55,2%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabez-

pieczenia społeczne – o 40,0% oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – o 30,7%. 

W 2016 r. w województwie dolnośląskim nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w przeliczeniu na 

1 mieszkańca wynosiły (w cenach bieżących) 7562 zł, a w 2015 r. – 7800 zł. Dla porównania w Polsce na 1 mieszkańca 

było to odpowiednio 6361 zł i 7069 zł. Pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych na 1 mieszkańca wojewódz-

two dolnośląskie zajmowało 3. miejsce w kraju – po mazowieckim (10533 zł) oraz opolskim (8292 zł). 

W 2016 r. nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, według lokalizacji 

inwestycji (w cenach bieżących) wynosiły 15260,5 mln zł i w relacji do 2015 r. zmniejszyły się – o 3,5%, a w porównaniu 

do 2013 r. zwiększyły – o 11,3%. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca nakłady te w 2016 r. wyniosły 5255 zł (w 2015 r. – 5441 zł, w 2013 r. – 4711 zł). 

Analiza przestrzennego zróżnicowania nakładów inwestycyjnych wykazała, że największą wartość nakładów w przeli-

czeniu na 1 mieszkańca zanotowano w powiecie głogowskim – 19141 zł, następnie w polkowickim – 16529 zł i zgorze-

leckim – 10981 zł. Większą niż przeciętna w województwie wartość nakładów na 1 mieszkańca odnotowano w 7 po-

wiatach, natomiast w 2 powiatach wartości te kształtowały się dużo poniżej 1000 zł.  

Największy udział w sektorze przedsiębiorstw stanowiły nakłady na inwestycje w przemyśle – 10119,0 mln zł (tj. 

66,3% ogółu nakładów), następnie w sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych – 1041,0 mln zł (tj. 6,8%). 

W 2016 r. w skali całego województwa najwięcej inwestycji w przedsiębiorstwach koncentrowało się we Wrocła-

wiu (31,0%, rok wcześniej – 29,5%) oraz w podregionach: legnicko-głogowskim (24,3%) i wrocławskim (20,4%). Wro-

cławskie inwestycje przemysłowe stanowiły 18,9% ogółu nakładów w tej sekcji w województwie (w 2015 r – 16,9%, 

w 2013 r. – 13,9%). Znacznie niższy poziom nakładów inwestycyjnych wystąpił w podregionach: wałbrzyskim (10,2%) 

i jeleniogórskim (14,1%).  
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W województwie dolnośląskim w 2016 r. wartość nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w przedsiębior-

stwach według siedziby (w cenach bieżących) wynosiła 11768,9 mln zł i była niższa w porównaniu do 2015 r. o 475,5 

mln zł, tj. o 3,9%, a w relacji do 2013 r. większa o 7,2%.  

Nakłady inwestycyjne w przemyśle stanowiły 65,3% wartości inwestycji ogółem, w tym 38,7% środków wydatko-

wały przedsiębiorstwa działające w sekcji przetwórstwo przemysłowe. 

Struktura nakładów inwestycyjnych według grup klasyfikacji rodzajowej w ciągu ostatnich 4 lat nieznacznie się zmieniła. 

W 2016 r. w przedsiębiorstwach przeważającą część nakładów inwestycyjnych na środki trwałe przeznaczono na: 

 maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 49,6% (w 2015 r. – 50,2%, w 2013 r. – 52,9%),  

 budynki i budowle – 34,8% (37,9% i 39,7%), 

 środki transportu – 14,4% (10,9% i 6,9%).  

Biorąc pod uwagę poszczególne grupy środków trwałych, przedsiębiorstwa przemysłowe w 2016 r. poniosły nakła-

dy inwestycyjne w 57,6% na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, w 34,5% na budynki i budowle oraz w 6,6% 

na środki transportu.  

Z analizy powyższych danych wynika, że najwięcej inwestowały przedsiębiorstwa przemysłowe, a ich działania skie-

rowane były przede wszystkim na odnowę parku maszynowego.  

W 2016 r. w odniesieniu do 2015 r. najwyższy wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe wystąpił 

w sekcjach: działalność finansowa i ubezpieczeniowa – o 111,2% oraz zakwaterowanie i gastronomia – o 44,8%. Spo-

śród 22 działów przemysłu przetwórczego zwiększenie nakładów na środki trwałe w porównaniu do 2015 r. odnoto-

wano w dwunastu działach, w tym najwyższy w produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 109,8%).  

Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw finansowana była głównie ze środków własnych inwestora.  

Źródła finansowania nakładów na środki trwałea (ceny bieżące) w 2016 r. przedstawiały się następująco: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Wartość 

nakładów 
w tys. zł 

Źródła finansowania 

środki 
własne 

inwestora 

środki 
budżetowe 

kredyt 
bankowy 
krajowy 

środki  
z zagranicy 

inne  
źródłab 

nakłady 
niesfinan-
sowanec 

w % ogółu 

O g ó ł e m  .........................................  12814150 73,2 0,8 16,7 2,8 2,0 4,5 

     w tym:          

Rolnictwo i łowiectwo∆ ..........................  211896 81,3 0,0 14,1 0,5 1,7 2,5 

Przemysł  ...............................................  7977927 76,4 0,1 11,0 4,0 1,8 6,6 

        w tym:          

przetwórstwo przemysłowe ..............  4786942 85,0 0,1 5,6 6,6 2,4 0,3 
dostawa wody; gospodarowanie 
   ściekami i odpadami; rekultywacja∆ 311138 81,0 1,0 11,0 0,1 3,0 3,8 

Budownictwo  .......................................  301665 75,9 0,0 13,5 4,6 5,2 0,8 
Handel; naprawa pojazdów  
   samochodowychΔ ...............................  1251521 85,9 0,0 12,0 0,3 1,5 0,4 

Zakwaterowanie i gastronomia .............  268677 67,9 0,1 31,6 - 0,2 0,3 

Transport i gospodarka magazynowa 299736 76,5 0,0 15,1 0,7 6,1 1,5 

Informacja i komunikacja ......................  143080 92,2 0,4 6,0 0,0 1,0 0,5 
Obsługa rynku nieruchomościΔ .............  284561 75,3 0,5 19,7 - 4,5 0,0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 326582 60,7 19,6 7,7 5,0 1,2 5,7 

Pozostała działalność usługowa ............  12723 77,9 - 22,1 - - - 

a  Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; według siedziby inwestora.   b, c  Dane obejmują: 

b – fundusze celowe, c – roboty w toku, faktury niezapłacone. 
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W 2016 r. w podmiotach gospodarczych (zatrudniających powyżej 9 osób) 73,2% ogółu nakładów na środki trwałe 

było finansowanych ze środków własnych, podczas gdy kredyty bankowe stanowiły 16,7%, a środki z zagranicy – 2,8%. 

W większości sekcji struktura nakładów według źródeł finansowania inwestycji kształtowała się w podobny sposób.  

Wartość nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach 

budżetowych w 2016 r. kształtowała się na poziomie 3751,3 mln zł i była niższa o 14,0% w porównaniu do roku po-

przedniego, a względem 2013 r. większa o 17,6%. 

W strukturze nakładów według grup rodzajów środków trwałych dominowały nakłady poniesione na budynki 

i budowle (92,0%). Na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz na środki transportu przeznaczono odpowied-

nio 6,9% i 0,8% ogółu nakładów. 

Spośród jednostek państwowych, samorządowych oraz zakładów budżetowych w największym stopniu inwestowa-

ły przedsiębiorstwa z sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 

3107,4 mln zł (tj. 82,8% ogółu) i edukacja – 320,0 mln zł (8,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 

226,0 mln zł (6,0%).  

Środki trwałe 

Według stanu na dzień 31 XII 2016 r. w województwie dolnośląskim wartość brutto środków trwałych według sie-

dziby jednostki lokalnej (w bieżących cenach ewidencyjnych) wynosiła 293212,0 mln zł i w porównaniu do 2015 r. 

wzrosła o 6,0%,  natomiast w relacji do 2013 r. – o 20,0%.  

W 2016 r. wartość brutto środków trwałych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła 100978 zł, tj. o 6,0% więcej 

niż w roku 2015. W kraju wartość brutto środków trwałych wyniosła 3660941,7 mln zł (w przeliczeniu na 1 mieszkańca 

– 95255 zł). Województwo dolnośląskie pod względem udziału w wartości brutto środków trwałych w kraju (8,0%) 

zajmowało 4. miejsce (po województwach: mazowieckim – 20,9%, śląskim – 11,6% i wielkopolskim – 9,3%). 

Największy majątek brutto ogółem w 2016 r. znajdował się w posiadaniu podmiotów należących do sekcji: prze-

mysł – 40,5%, obsługa rynku nieruchomości – 14,2% oraz transport i gospodarka magazynowa – 13,1%. 

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób (według siedziby 

jednostki lokalnej; w bieżących cenach ewidencyjnych) według stanu w dniu 31 XII 2016 r. wynosiła 173626,5 mln zł 

i była wyższa niż rok wcześniej o – 7,1%, a w porównaniu do 2013 r. o – 21,9%.  

W ogólnej wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach największy udział miały przedsiębiorstwa nale-

żące do sekcji przemysł – 64,1%, handel; naprawa pojazdów samochodowych – 7,5% oraz obsługa rynku nieruchomo-

ści – 5,2%.  

Analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach wykazała, 

że w końcu 2016 r. najwyższe wartości brutto środków trwałych koncentrowały się we Wrocławiu – 58454,9 mln zł 

(33,7% ogółu), następnie w powiatach polkowickim – 16023,3 mln zł (9,2%) i wrocławskim – 12674,5 mln zł (7,3%). Do 

powiatów o najniższych wartościach należały: górowski – 289,5 mln zł (0,2%), lwówecki – 535,2 mln zł (0,3%) oraz 

złotoryjski 648,2 mln zł (0,4%).  

Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach dolnośląskich w końcu 2016 r. w przeliczeniu na 1 miesz-

kańca była najwyższa w powiecie polkowickim – 254012 zł, następnie w zgorzeleckim – 125868 zł i wrocławskim – 

92233 zł. W 9 powiatach (łącznie z miastami na prawach powiatu) wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca 

przekroczyła średnią wartość zanotowaną dla województwa dolnośląskiego (59795 zł).  
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W strukturze ogólnej wartości brutto majątku trwałego przedsiębiorstw (według siedziby inwestora) według stanu 

w dniu 31 XII 2016 r. największą część stanowiły: budynki i budowle – 46,9% oraz maszyny, urządzenia techniczne 

i narzędzia – 45,9%, a następnie środki transportu – 7,1%. Udziały wartości tych grup środków trwałych kształtowały 

się odmiennie w poszczególnych sekcjach.  

Budynki i budowle stanowiły największą część wartości brutto środków trwałych w sekcjach:  

 przemysł (55,6%), w tym przetwórstwo przemysłowe (25,2%), 

 handel; naprawa pojazdów samochodowych (11,5%), 

 obsługa rynku nieruchomości (11,3%). 

Maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia stanowiły największą część wartości środków trwałych w sekcjach: 

 przemysł (78,3%), w tym przetwórstwo przemysłowe (51,0%), 

 handel; naprawa pojazdów samochodowych (4,8%), 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,2%). 

Środki transportu stanowiły znaczącą wartość w sekcjach: 

 przemysł (28,3%), w tym przetwórstwo przemysłowe (19,9%), 

 transport i gospodarka magazynowa (27,7%),  

 administrowanie i działalność wspierająca  (15,8%). 

Według stanu z dnia 31 XII 2016 roku stopień zużycia środków trwałych w przedsiębiorstwach wyniósł 48,8% 

i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku zwiększył się – o 0,9 p. proc. (w relacji do 2013 r. – o 1,1 p. proc.), 

co oznacza, że poziom dekapitalizacji majątku trwałego pogłębia się. 

Najwyższy stopień zużycia (powyżej 50%) w 2016 r. wykazały jednostki zaliczane do sekcji: 

 informacja i komunikacja – 71,5%, 

 działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 56,6%, 

 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 52,7%, 

 przemysł – 51,4%. 

Najmniejsze zużycie majątku trwałego (poniżej 25%) wykazały jednostki zaliczane do sekcji: 

 działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacją – 27,0%. 

Wartość brutto środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych 

w dniu 31 XII 2016 r. wynosiła 65614,1 mln zł, tj. o 3,6% więcej w porównaniu do 2015 r., natomiast o 44,1% mniej niż 

w 2013 r. 

W strukturze środków trwałych dominowały budynki i budowle (89,2%), następnie – maszyny, urządzenia tech-

niczne i narzędzia (8,9%) oraz środki transportu (1,3%). 

Największy majątek brutto znajdował się w posiadaniu podmiotów należących do sekcji:  

 transport i gospodarka magazynowa – 27552,6 mln zł (42,0% ogólnej wartości środków trwałych w jed-

nostkach i zakładach budżetowych), 

 edukacja – 11593,5 mln zł (17,7%),  

 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 10800,3 mln zł 

(16,5%). 



14 

Stopień zużycia środków trwałych w jednostkach budżetowych w końcu 2016 r. wynosił 37,0% (w 2015 roku – 

34,8%). Biorąc pod uwagę poszczególne grupy środków trwałych – stopień zużycia środków trwałych dla maszyn, 

urządzeń technicznych i narzędzi wynosił – 81,1% (w 2015 r. – 78,5%), dla środków transportu – 74,3% (68,3%), a bu-

dynków i budowli – 32,0% (30,3%). 

Najwyższym stopniem zużycia środków trwałych (powyżej 50%) w 2016 r. charakteryzowały się podmioty należące 

do sekcji: 

 informacja i komunikacja – 69,6%, 

 obsługa rynku nieruchomości – 58,7%, 

 administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 50,8% 

Najmniejszym stopniem zużycia środków trwałych (poniżej 25%) odznaczały się podmioty działające w sekcji: 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 11,7%, 

 handel; naprawa pojazdów samochodowych – 18,3%, 

 działalność związana z kulturą, rozrywka i rekreacją – 21,6%. 
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