
INSTRUKCJA OBSŁUGI ANKIETY 

 

Tab. 1. Definicje inwestycji wg kategorii 

Temat Inwestycje rozumiane jako 

INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego obiektu, przebudowa lub 
kompleksowy remont istniejącego obiektu, zmiany w bezpośrednim 
otoczeniu obiektu (zagospodarowanie terenu), doposażenie obiektu – tylko, 
jeśli wpływa na zwiększenie rangi/znaczenia  

INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego odcinka drogi, linii kolejowej, 
przebudowa lub rozbudowa istniejącej drogi, linii kolejowej, portu morskiego, 
przystani morskiej oraz lotnisk, doposażenie obiektu – tylko, jeśli wpływa na 
zwiększenie rangi/znaczenia  

INFRASTRUKTURA 
TURYSTYKI 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego odcinka trasy rowerowej, 
ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, przebudowa lub rozbudowa (poprawa 
jakości) istniejącego odcinka trasy rowerowej, ścieżki przyrodniczo-
dydaktycznej, budowa nowego obiektu punktowego służącego turystyce i 
rekreacji np. na szlaku turystyki kajakowej, żeglarskiej, przebudowa lub 
kompleksowy remont istniejącego obiektu, zmiany w bezpośrednim 
otoczeniu obiektu (zagospodarowanie terenu) 

INFRASTRUKTURA 
WODNO-KANALIZACYJNA 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego odcinka sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej, przebudowa lub rozbudowa (poprawa jakości) istniejącej 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, budowa lub przebudowa oczyszczalni 
ścieków oraz infrastruktury ujęć wody, doposażenie obiektu – tylko, jeśli 
wpływa na zwiększenie rangi/znaczenia  

INFRASTRUKTURA 
OCHRONY 
PRZECIWPOWODZIOWEJ 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego wału przeciwpowodziowego, 
przebudowa lub rozbudowa wałów istniejących, istniejących stacji pomp oraz 
pozostałej infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 
doposażenie obiektu – tylko, jeśli wpływa na zwiększenie rangi/znaczenia 

INFRASTRUKTURA 
GOSPODARKI ODPADAMI 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowej instalacji zagospodarowania 
odpadów komunalnych, punktów selektywnego zagospodarowania odpadów, 
przebudowa lub kompleksowy remont istniejących instalacji, doposażenie 
obiektu – tylko, jeśli wpływa na zwiększenie rangi/znaczenia  

INFRASTRUKTURA 
ENERGETYCZNA 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego odcinka sieci przesyłowych i 
dystrybucyjnych energii elektrycznej (co najmniej 110 kV), gazociągów 
wysokiego ciśnienia oraz ropociągów, przebudowa lub rozbudowa (poprawa 
jakości) istniejącej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej energii elektrycznej (co 
najmniej 110 kV), gazociągów wysokiego ciśnienia oraz ropociągów, budowa 
lub przebudowa stacji transformatorowych 110/400 kV, głównych punktów 
zasilania 110/15 kV, stacji redukcyjno-pomiarowych, terminali 
przeładunkowych oraz magazynów gazu, ropy naftowej lub produktów 
ropopochodnych, doposażenie obiektów infrastruktury energetycznej – 
tylko, jeśli wpływa na zwiększenie rangi/znaczenia  

INFRASTRUKTURA 
TELEKOMUNIKACYJNA 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowych masztów 
telekomunikacyjnych, przebudowa lub rozbudowa istniejących masztów 
telekomunikacyjnych oraz ich doposażenie – tylko, jeśli wpływa na 
zwiększenie jakości i zasięgu oddziaływania (dostępności do usług telefonii 
komórkowej) 



ZASOBY DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

INWESTYCJE rozumiane jako: prace konserwatorskie na obiektach 
wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych, działania w 
zakresie opieki nad zabytkami, związane z ochroną konserwatorską 

TERENY INWESTYCYJNE 

INWESTYCJE rozumiane jako: utworzenie nowych obszarów zainwestowania 
gospodarczego oraz działania w zakresie uzbrojenia nowych terenów 
inwestycyjnych, stopień zainwestowania poszczególnych stref 
gospodarczych, np. specjalnych stref ekonomicznych   

INFRASTRUKTURA 
BEZPIECZEŃSTWA 

INWESTYCJE rozumiane jako: budowa nowego obiektu, przebudowa lub 
kompleksowy remont istniejącego obiektu służącego bezpieczeństwu, 
doposażenie obiektu – tylko, jeśli wpływa na zwiększenie rangi/znaczenia 
(ogólna informacja) 

 

Tab. 2. Rodzaj inwestycji - definicje  

Rodzaj inwestycji Definicja1 

BUDOWA/ROZBUDOWA/ 
NADBUDOWA 

podejmowanie działań w celu zrealizowania obiektu, który ma być 
zlokalizowany w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego 

PRZEBUDOWA 
 

zmiana parametrów użytkowych istniejącego obiektu, z wyjątkiem 
charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
szerokość, wysokość czy długość 

DOPOSAŻENIE 
uzupełnienie wyposażenia, wzbogacenie zasobów, dodanie jakiejś części lub 
funkcjonalności obiektu 

LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie obiektu 

REMONT/MODERNIZACJA/ 
KONSERWACJA (ZABYTKI) 

- wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, np. pomalowanie ścian 
w celu odświeżenia koloru, czy wymiana zniszczonej armatury; 
- ulepszenie polegające na jego unowocześnieniu, poprawieniu stanu i 
zmiany jego cech bądź przystosowaniu danego środka trwałego w celu 
zmiany jego przeznaczenia i pełnionej funkcji, np. założenie klimatyzacji w 
pomieszczeniach, zamontowanie windy w budynku, w którym wcześniej jej 
nie było, czy przekształcenie pomieszczenia biurowego na restaurację; 

                                                           
1 Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 



- utrzymanie obiektu zabytkowego w dobrym stanie technicznym przez jak 
najdłuższy czas. Konserwacja ma zawsze charakter zachowawczy, bez 
uzupełniania brakujących fragmentów zabytku 
 

 

  Tab. 3. Zestawienie pytań standardowych wraz z specyfikacją techniczną dotyczącą wypełnianych pól 

Lp. 
Pytanie/parametr do 
wypełnienia w tabeli 

 
Dokładny opis 

 

Typ 
danych 

Jednostka UWAGI 

1 Nazwa inwestycji 
Podać nazwę 

inwestycji 
Tekst 

  

2 
Rok rozpoczęcia 

inwestycji 

Podać datę 
zgodnie z 

wytycznymi  

Data 
 

dd-mm-rrrr 
dd – dzień 

mm – miesiąc 
rrrr - rok 

3 
Rok zakończenia 

inwestycji 

Podać datę 
zgodnie z 

wytycznymi  

Data 
 

dd-mm-rrrr 
dd – dzień 

mm – miesiąc 
rrrr - rok 

4 Opis inwestycji 

Opisać w max. 254 
znakach (ze 
spacjami) 

inwestycję 

Tekst 
  

5 Wartość inwestycji 
Podać pełną kwotę 

inwestycji 
Liczba zł, €  Lista rozwijana 

6 Źródło finansowania 
Podać źródło 
finansowania 

Tekst 
 

Lista rozwijana 

7 Rodzaj inwestycji 
Podać rodzaj 

inwestycji 
Tekst  

wyjaśnienie definicji 
wg rodzaju inwestycji 

w tab. 2 

 

  Tab. 4. Zestawienie pytań szczegółowych wraz z specyfikacją techniczną dotyczącą wypełnianych pól 

Lp. 
Pytanie/parametr do 
wypełnienia w tabeli 

Dokładny opis  
Typ 

danych 

Je
d

n
o

st
k

a
 

UWAGI 

1 
Liczba utworzonych 

miejsc 
Podać liczbę nowo 

utworzonych miejsc 
Liczba 

 

 

2 
Wybudowane/zmoder

nizowane kilometry 

Podać liczbę 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

kilometrów 

Liczba km 

 

3 
Pojemność 

magazynowa 
Podać pojemność 

magazynową w m3 
Liczba m3 

 

4 Forma ochrony 

Wybrać formę ochrony 
z listy (rejestr, 

ewidencja, plan 
miejscowy) 

Tekst 
 

Lista rozwijana 



5 
Nr 

rejestru/ewidencji/pla
nu miejscowego 

Podać numer według 
wytycznych 

Tekst 
 

Pytanie powiązane z 
formą ochrony - po 

wyborze z listy 
rozwijanej 

odpowiedniej formy 
ochrony należy 

wpisać odpowiedni 
numer dotyczący 

rejestru, ewidencji lub 
planu miejscowego 

6 Powierzchnia ha 
Podać powierzchnię w 

ha 
Liczba ha 

 

7 
Średnica nominalna 

DN 
Podać średnicę Liczba 

 

 

8 Rodzaj paliwa Podać rodzaj paliwa Tekst 
 

 

9 Nr działki/ek 

Wpisać nazwy działek 
zgodnie z wytycznymi 

tzn. używając średnika i 
spacji jako znaku 
oddzielającego 

Tekst 
[233; 
34/54

;…] 

 

10 Liczba torów 
Podać liczbę torów na 

danej relacji 
Liczba 

 
 

11 

Procent 
zagospodarowania w 

ramach Invest in 
Pomerania 

Podać procent 
zagospodarowania 

Procent % 

 

12 Max ciśnienie 
Podać maksymalne 

ciśnienie wyrażone w 
MPa 

Liczba MPa 
 

 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI – są dopasowane pod  dany zakres szczegółowy z 

uwzględnieniem podstawowego podziału na obiekty punktowe, liniowe i poligonowe. 

 

Punkt – zaznaczenie na mapie jednego obiektu poprzez „pinezkę” lub podanie adresu (dotyczy, np.: 

budynku, hali, pojedynczej turbiny wiatrowej, elektrowni wodnej, punktu na drodze – 

przystanie, punkt na rzece – przystań kajakowa, itp.). 

Linia – zaznaczenie na mapie obiektów liniowych poprzez 2 „pinezki” (punkt początkowy i punkt 

końcowy) lub podanie relacji OD - DO (miejscowości, stacje kolejowe). Dotyczy to takich 

obiektów liniowych jak np.: drogi, linie kolejowe, rzeki, trasy rowerowe, szlaki kajakowe, ścieżki 

przyrodniczo dydaktyczne, wały powodziowe. Możliwe jest oznaczenie odcinka, na którym 

dokonano inwestycji, np.: fragment drogi z punktu A do punktu B (relacja), na którym 

przykładowo wymieniono nawierzchnię.  

Poligon (obszar) – zaznaczenie na mapie obiektów powierzchniowych poprzez umieszczenie w ich 

środku „pinezki” na mapie. Dotyczy to takich obiektów powierzchniowych jak np.: strefy 

ekonomiczne, obszary wielko powierzchniowe związane z rozwojem gospodarczym. 

 

 

 

 



Sposób wyboru lokalizacji (wybór 1 z 5 opcji): 

 

Mapa – sposób najprostszy i najbardziej efektywny, polega na zaznaczeniu punktu na mapie 

poprzez pinezkę.  

Adres – sposób ułatwiony poprzez podpowiedź/autouzupełnianie adresu – wpisujemy dokładny lub 

najbliższy adres w polu. 

Relacja – sposób ułatwiony poprzez wskazanie w polu OD i DO informacji z listy rozwijanej (wybór 

stacji lub miejscowości).  

Kilometraż – podanie odległości OD i DO przy obiektach liniowych z podaniem nazwy (np.: rzeka 

reda od 5 do 20 km rzeki; droga nr 283 od 5 do 10 km).  

Wyślij plik – prześlij plik z lokalizacją:  

a) plik wektorowy GIS, SHP, CAD, ASC, KML, GPX itd., lub; 

b) plik ze współrzędnymi GPS (np. Excel) bądź raster z przypisaną lokalizacją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


