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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

R-05

Sprawozdanie
o u¿ytkowaniu gruntów,

powierzchni zasiewów
i zbiorach

w 2005 r.

Urz¹d Statystyczny

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

Numer identyfikacyjny - REGON Przekazaæ:
- u¿ytkowanie gruntów i powierzchnia

zasiewów oraz I szacunek w terminie
do dnia ...................................................

- dane ostateczne w terminie
do dnia ...................................................

Dzia³ 1 . U¯YTKOWANIE GRUNTÓW (wed³ug stanu na dzieñ 30 VI)

a) Siedmiocyfrowy symbol województwa, powiatu i gminy. b) £¹cznie z dzia³kami pracowników pgr i dzia³kami cz³onków spó³dzielni produkcji
rolniczej oraz dzia³kami pracowników spó³ek. c) Nadleœnictwa i Zarz¹dy Parków Narodowych podaj¹ informacjê o u¿ytkowanych gruntach bez
powierzchni pokrytej lasami i bez “pozosta³ych gruntów”.

Wyszczególnienie
Powierzchnia

ogó³em

Z tego w gminie (mieœcie) - nazwa gminy (miasta)

symbola) terytorialny gminy (miasta)

w hektarach

0 1 2 3 4

Ogólna powierzchnia gruntówb)

(suma wierszy 02+09+10) 01

U¿ytki
rolne

ogó³em
(suma wierszy 03+06+07+08) 02

grunty
orne

razem
(suma wierszy 04+05) 03

pod zasiewami 04

od³ogi i ugory 05

sady ³¹cznie ze szkó³kami
drzew i krzewów owocowych 06

³¹ki trwa³e 07

pastwiska trwa³e 08

Lasy i grunty leœnec)
09

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

10

Adres e-mail jednostki



Dzia³ 2. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW, SZACUNKI PLONÓW I ZBIORÓW
A. W u¿ytkowaniu pañstwowego gospodarstwa rolnego, spó³dzielni lub spó³ki

Wyszczególnienie
Powierzchnia

zasiewów
- stan na 30 VI

w ha

I szacunek (prognoza) Dane ostateczne

plony
z 1 ha w dt

zbiory
(rubr. 1x rubr.2)

Zbiory
powierzchnia,

z której dokonano
zbioru
w ha

ogó³em
w tym

przeznaczone
na sprzeda¿

w decytonach
0 1 2 3 4 5 6

Powierzchnia zasiana i zasadzona 001

Pszenica
ozima 010

jara 020

¯yto 030

Jêczmieñ
ozimy 040

jary 050

Owies 060

Pszen¿yto
ozime 070

jare 080

Mieszanki zbo¿owe
ozime 090

jare 100

Zbo¿a podstawowe z mieszankami
(suma wierszy od 010 do 100) 101

Gryka 110

Proso 120

Pozosta³e zbo¿owe 130

Kukurydza (³¹cznie z koñskim zêbem) na ziarno 140

Zbo¿a ogó³em
(suma wierszy 101+110+120+130+140) 141

Mieszanki zbo¿owo-str¹czkowe na ziarno 150

Str¹czkowe
jadalne (groch,
cieciorka,
fasola, bób
i inne)

razem 160

w tym

groch 161

cieciorka 162

fasola 163

bób 164

Ziemniaki 170
a)

Buraki cukrowe (bez wysadków) 180
a)

Rzepak i rzepik
ozimy 190

jary 200

Inne oleiste

razem (suma wierszy od 211 do 214) 210

z tego

s³onecznik na ziarno 211

soja 212

len oleisty 213

mak, gorczyca i inne
(na zbiór ziarna) 214

Len w³óknisty 220

Konopie 230

Tytoñ 240

Chmiel 250

Cykoria 260

Zio³a, przyprawy 270

Wiklina 280

Inne przemys³owe 290

Okopowe pastewne (bez wysadków) 300

Kukurydza na zielonkê 310

Str¹czkowe
pastewne

razem (suma wierszy od 321 do 323) 320

z tego

na zielonkê 321

na nasionab) 322

na przyoranie 323

Koniczyna, lucerna, seradela i inne motylkowe pastewne
w czystym siewie oraz w mieszankach z trawami,
esparceta

330

Inne pastewne, trawy polowe i pastwiska polowe 340

Warzywa gruntowe (bez nasiennych i wysadków) 350

Truskawki 360

Pozosta³e
uprawy ³¹cznie
z ³ubinem
gorzkim i
wysadkami
okopowych
i warzyw,
poziomki

ogó³em (suma wierszy od 371 do 375) 370

z tego

kwiaty i roœliny ozdobne w
grunciec) 371

drzewa i krzewy owocowe
poza sadami 372

warzywa, kwiaty, roœliny
ozdobne i inne uprawy pod
os³onami

373

uprawy trwa³e pod os³onami 374

pozosta³e uprawy 375

Ogrody przydomowe 380

a) Podaæ w stopniach klasyfikacyjnych. Stopieñ “5” - stan zasiewów bardzo dobry (zasiewy
bardzo rzadko wystêpuj¹ce), stopieñ “4” - stan dobry (zasiewy znacznie lepsze od przeciêt-
nych), stopieñ “3” - dostateczny, zasiewy normalne, przeciêtne, stopieñ “2” - zasiewy s³abe,
stopieñ “1” - stan z³y (klêskowy). b) Bez mieszanek zbo¿owo-str¹czkowych na ziarno wyka-
zanych w wierszu 150. c) £¹cznie ze szkó³kami drzew i krzewów ozdobnych.

B. W u¿ytkowaniu pracowników pañstwowych gospodarstw rolnych, cz³onków
spó³dzielni oraz pracowników spó³ek

Wyszczególnienie
Powierzchnia

ha

Ziemniaki 1

Warzywa gruntowe 2

Truskawki 3

Pozosta³e uprawy 4



Dzia³ 3. ZAPASY ZBÓ¯ ZE ZBIORÓW ROKU POPRZEDNIEGO (wed³ug stanu w dniu 30 VI)

Wyszczególnienie W decytonach Wyszczególnienie W decytonach

Pszenica ogó³em 1 Owies 4

¯yto 2 Pszen¿yto ogó³em 5

Jêczmieñ ogó³em 3 Kukurydza na ziarno 6

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA R-05
1. Sprawozdanie nale¿y sporz¹dziæ dla ca³ego gospodarstwa nie-

zale¿nie od miejsca po³o¿enia gruntów. Wyj¹tek stanowi¹ pañstwo-
we gospodarstwa rybackie, które sporz¹dzaj¹ tyle formularzy R-05
na terenie ilu województw po³o¿one s¹ grunty tych jednostek. Nadle-
œnictwa i Zarz¹dy Parków Narodowych wype³niaj¹ sprawozdanie je-
¿eli posiadaj¹ u¿ytki rolne, przy czym nie wykazuj¹ powierzchni
pokrytej lasami (Dzia³ 1, w. 09) oraz gruntów, które okreœlamy jako
“pozosta³e grunty” (Dzia³ 1, w. 10), a wiêc grunty pod zabudowania-
mi, podwórzami, drogami, wodami oraz inne grunty u¿ytkowane oraz
nieu¿ytki.

2. Dzia³ 1.

W wierszu 01 nale¿y wpisaæ ogóln¹ powierzchniê gospodarstwa,
tj. wszystkie grunty u¿ytkowane rolniczo, jak i grunty u¿ytkowane
nierolniczo, jak: lasy, podwórza, grunty pod zabudowaniami, drogi,
torfowiska, nieu¿ytki i inne, niezale¿nie od tytu³u u¿ytkowania
(w³asne, dzier¿awione).

W wierszu 03 nale¿y wpisaæ powierzchniê gruntów ornych , tzn.
grunty pod zasiewami oraz od³ogi i ugory.

Do gruntów ornych nie zalicza siê upraw drzew szybkorosn¹cych
przeznaczonych do celów energetycznych, które nale¿y zaliczyæ do
powierzchni leœnej i wykazaæ w wierszu 09 oraz powierzchni poro-
œniêtej wiklin¹ w stanie naturalnym, któr¹ nale¿y wliczyæ do pozo-
sta³ych gruntów w wierszu 10.

W wierszu 04 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniê gruntów or-
nych pod zasiewami poszczególnych ziemiop³odów, uprawianych na
plon g³ówny w polu i w ogrodach przydomowych, powierzchniê
szklarni, inspektów, tuneli i namiotów foliowych oraz powierzchniê
poni¿ej 0,10 ha zasadzon¹ drzewami i krzewami owocowymi.

W wierszu 05 nale¿y wpisaæ powierzchniê od³ogów i ugorów. Do
od³ogów nale¿y zaliczyæ powierzchniê gruntów ornych niedaj¹cych
plonów, które co najmniej przez 2 lata nie by³y uprawiane, a tak¿e
grunty orne, które decyzj¹ w³aœciwego organu rolnictwa zosta³y prze-
znaczone do zalesienia, ale nie zosta³y jeszcze zalesione. Do ugorów
nale¿y zaliczyæ grunty orne, które w danym roku s¹ lub mog¹ byæ
przygotowane do uprawy, ale obsiane dopiero na jesieni dadz¹ plon w
drugim roku.

W wierszu 06 nale¿y wpisaæ ogóln¹ powierzchniê sadów, szkó³ek
drzew i krzewów owocowych oraz winnice. Sad - to powierzchnia
nie mniejsza ni¿ 0,10 ha (10 arów), zasadzona drzewami i krzewami
owocowymi o zwartym nasadzeniu.

Pod pojêciem ,,zwarte nasadzenie,, nale¿y rozumieæ przynajmniej
10 drzew na 10 arach.

W wierszu 07 nale¿y wpisaæ powierzchniê ³¹k trwa³ych, które z
zasady s¹ koszone, a w rejonach górskich równie¿ hale i po³oniny ko-
szone. Zaliczyæ tu nale¿y równie¿ powierzchniê ³¹k nieeksploatowa-
nych.

W wierszu 08 nale¿y wpisaæ powierzchniê pastwisk trwa³ych,
tzn. grunty pokryte trwale trawami, które w zasadzie nie s¹ koszone,
lecz wypasane, a w rejonach górskich równie¿ hale i po³oniny wypa-
sane. Zaliczyæ tu nale¿y równie¿ powierzchniê pastwisk nieeksplo-
atowanych.

W wierszu 09 nale¿y wpisaæ powierzchniê leœn¹, czyli po-
wierzchniê zalesion¹ oraz powierzchniê przejœciowo pozbawion¹
drzewostanu, a tak¿e grunty zwi¹zane z gospodark¹ leœn¹ m.in. linie
podzia³u powierzchniowego w lasach, drogi leœne, szkó³ki leœne itp.

W wierszu 10 nale¿y wpisaæ powierzchniê pozosta³ych gruntów
wchodz¹c¹ w sk³ad gospodarstwa bêd¹c¹ pod zabudowaniami, po-
dwórzami, parkami, placami i ogrodami ozdobnymi, pod drogami,
powierzchniê wód œródl¹dowych, rowów melioracyjnych, po-
wierzchniê poroœniêt¹ wiklin¹ w stanie naturalnym, powierzchniê
innych gruntów u¿ytkowanych jako torfowiska, ¿wirownie, kamie-
nio³omy oraz powierzchniê nieu¿ytków, jak bagna, lotne piaski, wy-
dmy, ska³y itp.

3. Dzia³ 2.

W czêœci A - w terminie czerwcowym nale¿y wype³niæ tylko ru-
bryki 1, 2 i 3. Pozosta³e rubryki nale¿y wype³niæ w terminie szacunku
wynikowego og³oszonego komunikatem GUS.

W wierszu 001 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniê zasianych i
zasadzonych ziemiop³odów w polu i ogrodach przydomowych.

Powierzchnia ta powinna stanowiæ sumê zapisów z wierszy od
010 do 100, 110-140, 150, 160, 170-210, 220-320, 330-370, 380, a
³¹cznie z powierzchni¹ wykazan¹ w wierszach 1, 2, 3 i 4 w czêœci B
omawianego dzia³u 2, powinna byæ równa sumie powierzchni wy-
kazanej w dziale 1 w wierszu 04 grunty orne pod zasiewami.

W wierszu 370 nale¿y podaæ powierzchniê wszystkich upraw wy-
szczególnionych w wierszach 371-374, a tak¿e upraw które ³¹cznie
zostan¹ zakwalifikowane do wiersza 375 “pozosta³e uprawy” (np.
³ubin gorzki, wysadki okopowych i warzyw gruntowych, mateczniki
truskawek, poziomki itp.).

W wierszu 380 ogrody przydomowe - to powierzchnia zlokalizo-
wana najczêœciej wokó³ siedziby gospodarstwa jednak czêsto oddzie-
lona od reszty gospodarstwa, przeznaczona pod uprawê roœlin na
spo¿ycie w gospodarstwie domowym.

Zbiory roœlin ca³kowicie sprz¹tniêtych z pola nale¿y podaæ zgod-
nie z posiadan¹ dokumentacj¹.

W szacunkach zbiorów zbó¿ i rzepaku nale¿y oprzeæ siê w g³ów-
nym stopniu na wynikach ju¿ przeprowadzonych om³otów, nale¿y
koniecznie uwzglêdniæ tak¿e i te area³y pól, z których roœliny nie zo-
sta³y jeszcze zebrane, a mog¹ wydaæ inne plony ni¿ uzyskano z doko-
nanych ju¿ om³otów.

Dla wszystkich ziemiop³odów podaje siê plon netto, a wiêc po
odtr¹ceniu zanieczyszczeñ, strat zwi¹zanych ze zbiorem itp.

W szacunku zbó¿ i rzepaku nale¿y produkcjê wykazywaæ w prze-
liczeniu na okreœlon¹ wilgotnoœæ, tzn. w przypadku ziarna zbó¿ przy
wilgotnoœci 15,1-16,0 % wody, a w przypadku rzepaku - 13,0 %
wody.

W rubryce 5 nale¿y wykazaæ tê czêœæ zbiorów, która po uwzglêd-
nieniu potrzeb wewnêtrznych gospodarstwa mo¿e byæ sprzedana.

Wielkoœci dotycz¹ce zbiorów, sprzeda¿y i zapasów nale¿y po-
dawaæ w liczbach ca³kowitych.

Adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie w II terminie

.....................................................................
(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 w I terminie




