
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON R - 01
Urz¹d Statystyczny

w .........................................................

Sprawozdanie o u¿ytkowaniu
gruntów oraz wykaz
dzier¿aw i deputatów

Stan w dniu 12 marca 200... r. Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do dnia 15 marca

Dzia³ 1. U¿ytkowanie gruntów (bez gruntów wykazanych w dziale 2)

Wyszczególnienie

Powierzchnia
ogó³em

Z tego w gminie (mieœcie)

nazwa gminy (miasta)

symbol terytorialny województwa, powiatu i gminy (miasta)

w hektarach (wpisaæ z dok³adnoœci¹ do 0,01)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ogólna powierzchnia gruntów
a)

(wiersz 2 + 7 + 8)
1

U¿ytki
rolne

ogó³em (wiersz 3 do 6) 2

grunty orne wraz z ogrodami
przydomowymi

3

sady 4

³¹ki trwa³e 5

pastwiska trwa³e 6

Lasy i grunty leœne 7

Pozosta³e grunty (pod zabudowaniami,
podwórzami, drogi, wody i inne grunty
u¿ytkowe oraz nieu¿ytki)

8

a)
£¹cznie z dzia³kami pracowników gospodarstw pañstwowych i dzia³kami cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej oraz pracowników spó³ek.



Dzia³ 2. Wykaz gruntów wydzier¿awionych osobom prywatnym oraz wydzier¿awionych lub oddanych w czasowe u¿ytkowanie instytucjom pañstwowym, spo³ecznym i innym, a tak¿e gruntów deputatowych
a)

Lp.

Dzier¿awca lub
u¿ytkownik

gruntów
deputatowych

b)

Gmina i miejscowoœæ zamieszkania dzier¿awcy lub u¿ytkownika gruntów
deputatowych

Miejsce po³o¿enia gruntów wydzier¿awionych
(deputatowych)

Powierzchnia gruntów

nazwa gminy
symbol

c)

terytorialny gminy
miejscowoœæ nazwa gminy

symbol
c)

terytorialny gminy

ogó³em (rubr. 9
do 14)

grunty orne sady ³¹ki trwa³e
pastwiska

trwa³e
lasy i grunty

leœne
pozosta³e

grunty

ha a ha a ha a ha a ha a ha a ha a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a)
Wype³niaj¹ wy³¹cznie jednostki lasów pañstwowych na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

b)
Wpisaæ zgodnie z objaœnieniami do formularza R-01.

c)
7- cyfrowy symbol terytorialny województwa, powiatu i gminy.

............................................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.................................................................................
(miejscowoœæ, data)

...............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA R-01

1. Sprawozdanie nale¿y sporz¹dziæ dla ca³ego gospodarstwa (obiektu rolnego) nie-

zale¿nie od miejsca po³o¿enia gruntów, w którym powierzchnia u¿ytków rolnych jest

wy¿sza ni¿ 1 ha. Pe³ne rozliczenie u¿ytkowanych gruntów niezbêdne jest dla potrzeb

prac przygotowawczych i rozliczeniowo-bilansowych.

2. Dzia³ 1 formularza przeznaczony jest do rozliczenia gruntów przedsiêbiorstwa

(gospodarstwa), spó³dzielni, spó³ki lub jednostki lasów pañstwowych wed³ug gmin.

W rozliczeniu tym nie nale¿y uwzglêdniaæ gruntów:

- jednostek lasów pañstwowych oddanych w u¿ytkowanie pracownikom jako deputa-

ty (nieodp³atnie lub odp³atnie),

- wydzier¿awionych osobom prywatnym,

- wydzier¿awionych lub oddanych w u¿ytkowanie instytucjom pañstwowym,

spo³ecznym i innym niewymienionym wczeœniej.

Grunty te nale¿y wykazaæ w dziale 2.

Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne nie uwzglêdniaj¹ w dziale 1 gruntów niewniesio-

nych przez cz³onków do wspólnego u¿ytkowania, grunty te spisane zostan¹ jako indy-

widualne gospodarstwa lub indywidualne dzia³ki rolne.

3. Dzia³ 1 formularza R-01 nale¿y wype³niæ w hektarach (z dok³adnoœci¹ do 0,01),

wpisuj¹c do rubr. 1 ogóln¹ powierzchniê przedsiêbiorstwa (gospodarstwa), spó³dziel-

ni, spó³ki, jednostki lasów pañstwowych, a do pozosta³ych rubryk dane dla gmin, w

których po³o¿one s¹ grunty (dla gmin miejsko-wiejskich – oddzielnie dla miast, od-

dzielnie dla gmin).

4. Dzia³ 2 formularza nale¿y wype³niæ w hektarach i arach (dla gmin miejsko-wiej-

skich – oddzielnie dla miast, oddzielnie dla gmin).

Nale¿y sporz¹dziæ wykaz dzier¿awców (osób obecnie u¿ytkuj¹cych grunty) wed³ug

umownych oznaczeñ tak, ¿e:

a) “Grunty wydzier¿awione osobom prywatnym” – oznaczyæ poprzez wpisanie w rubr.

2 symbolu “1”.

b) “Grunty wydzier¿awione instytucjom pañstwowym, spo³ecznym i innym” – ozna-

czyæ poprzez wpisanie w rubr. 2 symbolu “2”.

Jednostki lasów pañstwowych sporz¹dz¹ wykaz gruntów deputatowych, tj. ‘’Grunty

deputatowe’’- oznaczyæ poprzez wpisanie w rubr. 2 symbolu “3”.

Pomiêdzy powy¿szymi “trzema wykazami” nale¿y pozostawiæ po jednym wolnym

wierszu (zachowaæ odstêp).

5. Wykaz gruntów u¿ytkowanych przez przedsiêbiorstwo (gospodarstwo), spó³dziel-

niê, spó³kê, jednostkê lasów pañstwowych itp. oraz wykaz gruntów deputatowych na-

le¿y sporz¹dziæ na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków. Wykaz

gruntów wydzier¿awionych osobom prywatnym lub oddanych w czasowe u¿ytkowa-

nie instytucjom pañstwowym, spo³ecznym i innym nale¿y sporz¹dziæ w oparciu o

umowy, protoko³y przekazañ lub inne akty prawne zawarte z danymi osobami lub in-

stytucjami.

6. Formularz R-01 nale¿y wys³aæ do w³aœciwego terytorialnie (miejsca siedziby jed-

nostki) urzêdu statystycznego w terminie do dnia 15 marca br.


