
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.146.2014
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, 
współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolonowskie

Na podstawie art. 33 usta. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 
594 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 26 i 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U z 2013 r. poz. 289) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U z 2010 r. Nr 242 poz. 1622), Burmistrz 
Kolonowskiego zarządza co następuje:

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jet mowa o:

- gruntach – należy przez to rozumieć działki, w odniesieniu do których Gminie Kolonowskie przysługuje 
prawo własności, współwłasności lub prawo użytkowania wieczystego,

- klasyfikacji środków trwałych – należy przez to rozumieć klasyfikację środków trwałych prowadzoną 
w układzie grup, podgrup i rodzajów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,

- ewidencji analitycznej – należy przez to rozumieć ewidencję ilościowo – wartościową,

- ewidencję syntetyczną – należy przez to rozumieć zbiorczą ewidencję ilościowo- wartościową stanu 
gruntów, prowadzoną na podstawie danych wynikających z ewidencji analitycznej.

§ 2. Zarządzenie określa zasady prowadzenia księgowej ewidencji gruntów stanowiących własność, 
współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolonowskie, stanowiących środki trwałe 
należące do grupy „0” według klasyfikacji środków trwałych.

§ 3. 1. Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym prowadzi ewidencję gruntów przy użyciu 
programu komputerowego „Mienie”.

2. Referat Finansowy prowadzi ewidencję syntetyczną gruntów w księgach rachunkowych Urzędu Miasta 
i Gminy Kolonowskie, zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla grupy „0” Klasyfikacji Środków Trwałych 
w programie komputerowym „Budżet” -księga główna oraz prowadzi analityczną ewidencję gruntów 
w programie komputerowym „Środki trwałe”.

§ 4. 1. Dokonywanie zmian w ewidencji analitycznej gruntów odbywa się w oparciu o dokumenty 
przekazane przez pracownika ds. gospodarowania mieniem komunalnym do Referatu Finansowego.

2. Zmiany wynikające ze zbycia, nabycia praw do gruntów będą ujawniane na podstawie:

- W przypadku zbywania – pomniejszenie wartości księgowej

- W przypadku nabywania - wg ceny nabycia

- W przypadku scalenia gruntów nową wartość należy ustalić, jako wartość, będącą sumą poprzednio 
zaewidencjonowanych składników. Z ewidencji środek trwały objęty przedmiotową operacją należy 
rozchodować, a następnie ująć go pod nowym numerem inwentarzowym według wartości będącej sumą 
wartości poprzednich.

- W przypadku podziału gruntów należy rozchodować z ewidencji środek trwały objęty podziałem, 
a następnie ująć jako nowy środek trwały wynikający z podziału nadając mu odrębny numer inwentarzy 
i wartość określoną proporcjonalnie do powierzchni gruntu podlegającego podziałowi.
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3. W przypadku braku wartości gruntów stanowiących własność, współwłasność lub będących 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Kolonowskie grunt ten wycenia się według wartości szacunkowej.

4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane 
nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się wg wartości otrzymanej w tej decyzji lub 
wartości protokołu przekazania.

§ 5. Uzgodnienie sald ewidencji analitycznej i ewidencji syntetycznej zgodnie z wymogami określonymi 
w ustawie o rachunkowości dokonuje się corocznie wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz inspektorowi ds. gospodarowania 
mieniem komunalnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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