
GŁÓWNY URZ ĄD STATYSTYCZNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Numer identyfikacyjny – REGON 

 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o stat
z późn. zm.). 

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzglę

            
(e-mail sekretariatu jednostki sporz

 
Dział 1. Sadzenie drzew i krzewów 

Wyszczególnienie 
Ogółem
(rubryki
2 do 6)

0 

S
ad

ze
n

ie
 w

 
sz

tu
ka

ch
 

drzewa ogółem 1  

w tym na nieużytkach 
poprzemysłowych 

2  

krzewy ogółem 3  

w tym na nieużytkach 
poprzemysłowych 

4  

 

Dział 2. Pozyskanie drewna z zadrzewie

Wyszczególnienie 

Ogó
(rubryk
2 do 6)

0 

Grubizna ogółem 1  

w tym grubizna liściasta 2  

Z wiersza 1 przypada na drewno 
wielkowymiarowe ogółem 

3  

w tym drewno 
wielkowymiarowe liściaste 

4  

 
Uwagi (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących ró
lub pozyskanego drewna): 

 

D STATYSTYCZNY , al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 

L-02 
Sprawozdanie o zadrzewieniach 

 
za rok 2020 

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
 
Urząd Statystyczny
15-875 Białystok
ul. Krakowska 13

Termin przekazania: 
do 1 lutego 

zek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443

ą bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o st

              
jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

 

Ogółem 
(rubryki 
2 do 6) 

Według województw

………… ………… ………… 
1 2 3 4 

   

   

   

   

2. Pozyskanie drewna z zadrzewień 

Ogółem 
(rubryki 
2 do 6) 

Według województw

………… ………… ………… 

w m3 (bez znaku po przecinku)

1 2 3 4 

   

   

   

   

 przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego, w tym du

www.stat.gov.pl 

Portal sprawozdawczy GUS 
.stat.gov.pl 

ąd Statystyczny 
Białystok 

ul. Krakowska 13 

Termin przekazania:  
 2021 r. 

ystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443,  

 tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). 

         
 WIELKIMI LITERAMI) 

województw 

 ………… ………… 
5 6 

  

  

  

  

ug województw 

………… ………… 

(bez znaku po przecinku) 

5 6 

  

  

  

  

nic w danych w stosunku do roku poprzedniego, w tym dużej ilości wykonanych nasadzeń 



Dział 3. Wybrane dane o zadrzewieniach według gmin 

Nazwa gminy/miasta województwa 
Identyfikator 
terytorialny 

(wypełnia US) 

Sadzenie w sztukach 
Pozyskanie drewna (grubizny) 
w m3 (bez znaku po przecinku) 

drzew krzewów ogółem 
w tym grubizna 

liściasta 
0 1 2 3 4 5 

OGÓŁEM (wiersze 02 do 35) 01      

 02      
 03      
 04      
 05      
 06      
 07      
 08      
 09      
 10      
 11      
 12      
 13      
 14      
 15      
 16      
 17      
 18      
 19      
 20      
 21      
 22      
 23      
 24      
 25      
 26      
 27      
 28      
 29      
 30      
 31      
 32      
 33      
 34      
 35      
 

Uwagi (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego, w tym dużej ilości wykonanych nasadzeń lub 
pozyskanego drewna): 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego 
formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 
                                      

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

  



Objaśnienia  
do formularza L-02 

 
1. Przedmiotem sprawozdania są prace wykonane wyłącznie w ramach zadrzewień na terenach należących lub użytkowanych 

przez jednostkę. Przez zadrzewienia należy rozumieć pojedyncze drzewa, krzewy lub ich skupiska niebędące lasem, plantacją lub 

terenem zieleni w mieście czy wsi, wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu.  

Nasadzenia drzew i krzewów w formie zadrzewień powinny mieć miejsce wzdłuż dróg (zadrzewienia przydrożne), cieków 

wodnych, wśród upraw rolnych (zadrzewienia śródpolne, śródłąkowo-pastwiskowe), przy domach mieszkalnych i budynkach 

gospodarskich (zadrzewienia przyzagrodowe) oraz w obrębie i przy zakładach przemysłowych (np. na zwałach, hałdach 

i wyrobiskach). 

Skład gatunkowy i sposób nasadzeń w zadrzewieniach powinien różnić się od typowych upraw leśnych i charakteryzować się 

zdecydowaną przewagą gatunków liściastych, takich jak np.: lipy, jesiony, klony, brzozy i topole. 

Do zadrzewień nie należy zaliczać: lasów i gruntów leśnych oraz gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia, sadów, 

plantacji oraz szkółek drzew i krzewów, urządzonej zieleni w miastach i wsiach (parki, lasy komunalne, zieleńce użyteczności 

publicznej, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, cmentarze i inne), ogrodów działkowych, nieruchomości 

otaczających obiekty zabytkowe. 

2. Obowiązek sporządzania sprawozdania L-02 dotyczy podmiotów gospodarki narodowej, niezależnie od prowadzonej 

działalności, w przypadku, gdy posiadają lub prowadzą nasadzenia zadrzewień. Podmiotami sprawozdawczymi są m. in.: 

nadleśnictwa Lasów Państwowych, parki narodowe, zarządy dróg, elektrownie, elektrociepłownie, zakłady energetyczne, 

kopalnie, huty. Obowiązek ten nie dotyczy urzędów gmin i podległych im jednostek (przedsiębiorstw) komunalnych, których 

działalność w zakresie zadrzewień ujmują łącznie gminy na sprawozdaniu SG-01.  

3. W wierszach 1 do 4 działu 1 sprawozdania należy wykazać dane dotyczące sadzenia drzew i krzewów w zadrzewieniach na 

podstawie protokołów z odbioru prac zadrzewieniowych, bez nasadzeń w uprawach leśnych. Wykazując sadzenie drzew 

i krzewów, należy uwzględnić zarówno sadzenie w nowo zakładanych zadrzewieniach, jak i uzupełnianie wypadów 

w istniejących zadrzewieniach wykonane w danym roku sprawozdawczym. 

Wiersze 2 i 4 dotyczą nasadzeń o charakterze zadrzewień na nieużytkach poprzemysłowych, tj. nieczynnych hałdach, terenach 

zdewastowanych, terenach nieczynnych kopalń odkrywkowych itp. 

4. W wierszach 1 i 2 działu 2 należy podać masę pozyskanej grubizny (miąższość), tj. sumaryczną wielkość masy drewna 

okrągłego wielkowymiarowego i średniowymiarowego: w wierszu 1 - ogółem grubiznę iglastą i liściastą, a w wierszu 2 - 

wyłącznie liściastą. Do drewna wielkowymiarowego zalicza się drewno ogólnego przeznaczenia o średnicy górnej od 14 cm 

(bez kory) mierzone w pojedynczych sztukach, do drewna średniowymiarowego - drewno o średnicy górnej (mierzonej bez 

kory) od 5 cm wzwyż i dolnej do 24 cm, mierzone w pojedynczych sztukach, w sztukach grupowo lub stosach.  

 



W przypadku braku dokumentacji źródłowej (wykazów, protokołów odbioru drewna) dane w dziale 2 należy określić 

szacunkowo. Ustalanie masy drewna w m3 w oparciu o posiadane jego wymiary dokonuje się w oparciu o podane niżej 

współczynniki:  

Długość 
drewna 

w metrach 

Średnica (grubość) drewna mierzona w połowie długości w cm: 
15–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 

miąższość w metrach sześciennych 
5 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6 0,7–0,8 0,8–1,0 
6 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,5–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 
7 0,1–0,2 0,2–0,3 0,4–0,5 0,5–0,7 0,7–0,9 0,9–1,1 1,2–1,4 
8 0,1–0,3 0,3–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,1–1,3 1,3–1,6 
9 0,2–0,3 0,3–0,4 0,5–0,7 0,7–0,9 0,9–1,1 1,2–1,4 1,5–1,8 
10 0,2–0,3 0,4–0,5 0,5–0,7 0,8–1,0 1,0–1,3 1,3–1,6 1,7–2,0 
11 0,2–0,4 0,4–0,5 0,6–0,8 0,8–1,1 1,1–1,4 1,5–1,8 1,8–2,2 
12 0,2–0,4 0,4–0,6 0,7–0,9 0,9–1,2 1,2–1,5 1,6–1,9 2,0–2,4 
13 0,2–0,4 0,5–0,6 0,7–0,9 1,0–1,3 1,3–1,6 1,7–2,1 2,2–2,6 
14 0,3–0,4 0,5–0,7 0,8–1,0 1,1–1,4 1,4–1,8 1,9–2,2 2,3–2,8 
15 0,3–0,5 0,5–0,7 0,8–1,1 1,1–1,4 1,5–1,9 2,0–2,4 2,5–3,0 
16 0,3–0,5 0,6–0,8 0,9–1,1 1,2–1,5 1,6–2,0 2,1–2,5 2,7–3,1 
17 0,3–0,5 0,6–0,8 0,9–1,2 1,3–1,6 1,7–2,1 2,2–2,7 2,8–3,3 
18 0,3–0,6 0,6–0,9 1,0–1,3 1,4–1,7 1,8–2,3 2,4–2,9 3,0–3,5 
19 0,3–0,6 0,7–0,9 1,0–1,3 1,4–1,8 1,9–2,4 2,5–3,0 3,2–3,8 
20 0,4–0,6 0,7–1,0 1,1–1,4 1,5–1,9 2,0–2,5 2,6–3,2 3,3–3,9 

Masę drewna odczytuje się w m3 - na przecięciu wiersza, dotyczącego długości drewna z rubryką, dotyczącą średnicy (grubości) 

drewna mierzonej w połowie jego długości. Na przykład drewno o długości 5 m i średnicy (grubości) zawierającej się 

w przedziale 15–20 cm ma masę od 0,1 do 0,2 m3 (za wielkość masy należy przyjąć 0,1 lub 0,2 m3 w zależności od tego czy 

grubość jest bliższa 15 czy 20 cm). 

W przypadku braku informacji o wymiarach drzew należy stosować współczynnik przeliczeniowy 0,7. Np. jeśli wycięto 100 

drzew (o nieznanych wymiarach), to masę grubizny należy przyjąć w wysokości 70 m3 (po pomnożeniu liczby drzew przez 

współczynnik). Wyszacowawszy masę pozyskanej grubizny, należy oszacować masę drewna wielkowymiarowego w wysokości 

od 50 do 60% masy grubizny – w przypadku drzew iglastych i 30 do 40% - w przypadku drzew liściastych. 

5. W dziale 3 należy wpisać nazwę gminy (miasta) oraz wypełnić rubryki od 2 do 5. W przypadku gdy prace zadrzewieniowe 

były prowadzone na terenie kilku różnych województw (wyszczególnionych w rubrykach od 2 do 5 działów 1 i 2 sprawozdania 

L-02), należy w rubryce ,,0” obok nazwy gminy wpisać również nazwę województwa. W przypadku gmin miejsko-wiejskich 

należy oddzielnie wykazać dane dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy. 

6. Rubryk ę 1 działu 3 wypełnia urząd statystyczny na podstawie aktualnego ,,Wykazu identyfikatorów i nazw jednostek 

podziału terytorialnego kraju”. 

7. Należy zwrócić uwagę na zgodności, które powinny zachodzić pomiędzy działem 3 i działami 1 i 2 sprawozdania L-02: 

– wiersz 01 rubryka 2 dział 3 = wiersz 1 rubryka 1 dział 1, 

– wiersz 01 rubryka 3 dział 3 = wiersz 3 rubryka 1 dział 1, 

– wiersz 01 rubryka 4 dział 3 = wiersz 1 rubryka 1 dział 2, 

– wiersz 01 rubryka 5 dział 3 = wiersz 2 rubryka 1 dział 2, 

– dla rubryk od 2 do 5 działu 3 suma danych z gmin wyszczególnionych w rubryce ,,0” i leżących na obszarze danego 

województwa musi być zgodna z zapisami dla danego województwa w odpowiednich wierszach (patrz powyżej) działów 1 i 2 

sprawozdania L-02. 

8. Jednostka sprawozdawcza prowadząca prace zadrzewieniowe na terenie kilku województw sporządza jedno sprawozdanie, 

wykazując wykonane prace w granicach administracyjnych poszczególnych województw (rubryki 2 do 5 działów 1 i 2 

sprawozdania). 


