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Załącznik 1
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych wybranych środków trwałych lub ich grup.
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Budynki mieszkalne
Budynki składowo-magazynowe, biurowe, handlowe, usługowe,
szkolne, hotelowe, dyspozytornie, portiernie, pawilony, wagownie
Kioski, budki towarowe, domki kempingowe o konstrukcji trwałej
wzniesione na fundamencie trwałym, budynki zastępcze z pudeł
wagonowych
Wyposażenie techniczne budynków i budowli
Doki portowe zalądowione w portach morskich i śródlądowych
Budowle morskie i śródlądowe wodne: falochrony, nabrzeża skarpowe, oczepowe, pirsy, pomosty, estakady, mola, dalby;
Umocnienia brzegów morskich: nabrzeża, opaski, ostrogi, ścianki,
okładziny, progi;
Akwedukty portowe, tory wodne, głębia dokowa, kanały dojściowe do
portów i przystani wodnych morskich, zapory, śluzy, kanały
żeglowno-energetyczne, pochylnie stoczniowe, budowle uzdatnia-nia
wody, wieże przeciwpożarowe, podpory rurociągów;
Budowle oznakowania nawigacyjnego posadowione na lądzie i
wodzie: latarnie morskie, nabieżniki, znaki świetlne, maszyny sygnalizacyjne;
Budowle sportowe;
Portowe drogi kolejowe i sieci portowej elektrotrakcji kolejowej
Portowe budowle stacyjne: rampy, perony o konstrukcji trwałej
Portowe budowle stacyjne: rampy, perony o konstrukcji nietrwałej
Portowe drogi kołowe i place o konstrukcji trwałej
Portowe drogi kołowe i place o konstrukcji nietrwałej
Linie i sieci energetyczne i telekomunikacyjne kablowe
Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne trwałe
Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne nietrwałe
Latarnie oświetleniowe, ogrodzenia i parkany
Pompy tłoczące, sprężarki gazów, dmuchawy, ssawy, wentylatory
Mikrokomputery 8- i 16-bitowe
Mikrokomputery (z wyjątkiem 8- i 16-bitowych)
Rurociągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza - stalowe
Rurociągi przesyłowe gazu i sprężonego powietrza - pozostałe
Rurociągi przesyłowe wody
Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze ropy naftowej i innych cieczy z
wyjątkiem solanki amoniakalnej
Rurociągi przesyłowe i rozdzielcze solanki amoniakalnej
Rurociągi podsadzkowe z rur stalowych
Rurociągi podsadzkowe z rur stalowych z wkładką bazaltową
Zbiorniki naziemne z cegły, betonowe i żelbetowe z wykładziną
chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego

27. Zbiorniki naziemne z cegły, betonowe, żelbetowe, stalowe i z metali
nieżelaznych (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu
ponitracyjnego)
28. Estakady, pomosty, podpory rurociągów o konstrukcji trwałej
29. Estakady, pomosty, podpory rurociągów o konstrukcji nietrwałej
30. Towarowe kolejki linowe, dźwignice linowe, wagi wagonowe, wozowe i
inne wbudowane
31. Portowe dźwigi przeładunkowe, dźwigi towarowe i osobowe,
urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
32. Stałe urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej
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33. Przewoźne urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej
14.0-17.0%
34. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne użytkowane w warunkach
7.0%
normalnych
35. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne użytkowane w warunkach
12.5%
utrudnionych
(przepływ
przez
urządzenia
powietrza
zanieczyszczonego pyłami lub gazami powodującymi korozję)
36. Ręczne urządzenia dystrybucyjne do paliw płynnych
10.0%
37. Elektryczne urządzenia dystrybucyjne do paliw płynnych
17.0%
38. Urządzenia gaśnicze
7.0%
39. Baterie akumulatorów elektrycznych stałych i przewoźnych
20.0%
40. Kontenery
14.0-17.0%
41. Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów
5.0%
42. Drezyny i przyczepy do drezyn
12.5%
43. Kontenery pływające
12.5-14.0%
44. Wodoloty
12.5-14.0%
45. Barki pchane i szalandy
7.0%
46. Statki morskie: towarowe, pasażerskie, rybackie i promy
5.0%
47. Morski tabor techniczny: holowniki, pchacze, statki inspekcyjne,
4.0%
motorówki, pogłębiarki, lodołamacze;
Morski tabor ratowniczy: doki, pontony;
48. Lokomotywy
4.0%
49. Wagony towarowe samowyładowcze
5.0%
50. Wagony towarowe pozostałe
4.0%
51. Samoloty pasażersko-transportowe do 5.7 ton
12.5%
52. Samoloty pasażersko-transportowe powyżej 5.7 ton, śmigłowce
10.0%
53. Szybowce
17.0-20.0%
54. Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności 2.5-7.0 ton
17.0%
(oprócz samowyładowczych) oraz o ładowności 7.0-14.0 ton
55. Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności 2.5-7.0 ton
20.0%
(samowyładowcze)
56. Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności powyżej 14.0
14.0%
ton
57. Samochody specjalne: dźwigi, cysterny, zbiorniki cementu, chłodnie,
8.5%
warsztaty, itp. (oprócz pożarniczych)
58. Samochody pożarnicze
10.0%
59. Ciągniki
12.5-14.0%
60. Przyczepy i naczepy
12.5-14.0%
61. Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych
12.5-14.0%
62. Suwnice kontenerowe
5.0%
63. Przenośniki taśmowe (taśmowce)
14.0%
64. Zwałowarko-ładowarki
4.0%
65. Wózki widłowe (spalinowe i elektryczne), wozy podsiębierne
12.0%
66. Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice wagonów
4.0%
67. Prace projektowo-studialne, opracowanie założeń techniczno4.5%
ekonomicznych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r. w sprawie składników
majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i
stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych wraz z
załącznikiem (Dziennik Ustaw z dnia 7 kwietnia 1992 r., Nr 30, poz.130);
2. Uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków
trwałych z załącznikiem (Monitor Polski z dnia 6 czerwca 1973 r., Nr 25, poz. 151);

