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Ogó³em - powierz-
chnia administracyjna
gminy (miasta)

1

Gospodarstwa
indywidualne

a) 2

Pozosta³a
powierzchnia

b) 3

a)
Powierzchnia gospodarstw indywidualnych (w u¿ytkowaniu indywidualnym niezale¿nie od wielkoœci gospodarstwa i w³asnoœci

ziemi/gruntów).
b)

Gospodarstwa pañstwowe (³¹cznie z gospodarstwami rolnymi Skarbu Pañstwa), spó³dzielnie produkcji rolniczej,

gospodarstwa spó³ek sektora publicznego i sektora prywatnego, w³asnoœci samorz¹dowej oraz pozosta³e grunty niestanowi¹ce

gospodarstw rolnych.
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OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA R-02

Podstaw¹ do sporz¹dzania sprawozdania jest rozliczenie gruntów, które nale¿y sporz¹dziæ na arkuszu pomocniczym (np.: na kopii

sprawozdania, bez obowi¹zku przekazywania rozliczenia do US) wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

Rozliczenie gruntów w gminie (mieœcie) w 2005 r.

Wyszczególnienie

Ogólna
powierz-

chnia
gruntów

U¿ytki rolne
Lasy

i grunty
leœne

Pozosta³e
gruntyrazem

grunty
orne

sady
³¹ki

trwa³e
pastwiska

trwa³e

w hektarach
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Ogó³em rolnictwo

Dane ostateczne z roku
poprzedniego

01

Zmiany w grani-
cach administra-
cyjnych w u¿ytko-
waniu gruntów,
zaistnia³e
w ci¹gu roku
(od 1 czerwca
ub. r. do 31 maja
br.)

przyby³o 02

uby³o 03

ró¿nica
(+ –)

04

Stan na dzieñ 31 maja br. 05

a)

Gospodarstwa indywidualne b)

Dane ostateczne z roku po-
przedniego

06

Zmiany zaistnia³e
w ci¹gu roku
(od 1 czerwca
ub. r. do
31 maja br.)

przyby³o 07

uby³o 08

ró¿nica
(+ –)

09

Stan na dzieñ 31 maja br. 10

a)
Dane zgodne z danymi ewidencji gruntów i budynków.

b)
Powierzchnia gospodarstw indywidualnych (w u¿ytkowaniu indywidual-

nym niezale¿nie od wielkoœci gospodarstwa i w³asnoœci ziemi/gruntów).

Arkusz pomocniczy nale¿y sporz¹dziæ, przyjmuj¹c ustalenia:

W wierszach: 01 i 06 - wykazuje siê dane przyjête jako ostateczne przy dokonywaniu rozliczenia gruntów w roku poprzednim.

W wierszach: 07, 08, 09 - nale¿y wykazaæ zmiany, które zaistnia³y w ci¹gu roku na podstawie informacji uzyskanych z ewidencji

gruntów w zakresie powierzchni ogólnej gminy, wykazu umów dzier¿awnych, danych o zagospodarowaniu gruntów Agencji

Nieruchomoœci Rolnych, powszechnych spisów rolnych, w³asnego rozeznania pracowników gmin szczególnie istotnego wobec

niedostatecznej bie¿¹cej aktualizacji ewidencji gruntów.

Sprawozdanie R-02 nale¿y wype³niæ, przenosz¹c dane z arkusza pomocniczego do odpowiednich rubryk w sprawozdaniu (wiersz

1 i 2), a wiersz 3 - stanowi ró¿nicê danych wykazanych w wierszu 1 minus dane w wierszu 2.

Uwaga: Wielkoœci dotycz¹ce powierzchni nale¿y podaæ w liczbach ca³kowitych.


