
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 200... r.

Urz¹d Statystyczny

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

Numer identyfikacyjny - REGON U¿ytkowanie gruntów i powierzchnia
zasiewów (raz w roku). Zbiory z ³¹k
trwa³ych i produkcja wa¿niejszych upraw
rolnych - sprawozdanie wahad³owe
(2 razy w roku)

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

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

Wyszczególnienie
Powierzchnia

ogó³em

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

symbol
a)

terytorialny gminy (miasta)

w hektarach

0 1 2 3 4

Ogólna powierzchnia gruntów
b)

(suma wierszy 02+09+10)
01

U
¿
y
tk

i
ro

ln
e

ogó³em
(suma wierszy 03+06+07+08)

02

grunty
orne

razem
(suma wierszy 04+05)

03

pod zasiewami
b)

04

od³ogi i ugory 05

sady ³¹cznie ze szkó³kami drzew
i krzewów owocowych

06

³¹ki trwa³e 07

pastwiska trwa³e 08

Lasy i grunty leœne
c)

09

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

c) 10

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”.

Dzia³ 2. ZBIORY Z £¥K TRWA£YCHa) - wed³ug sposobu u¿ytkowania

Wyszczególnienie
I pokos II pokos

b)
III pokos

powierzchnia
w ha

zbiory w dt
powierzchnia

w ha
zbiory w dt

powierzchnia
w ha

zbiory w dt

0 1 2 3 4 5 6

Ogó³em 1

Z
te

g
o

³¹
k
i

z któ-
rych
trawê
zebra-
no

w postaci siana 2

jako zie-
lonkê z
przezna-
czeniem
na

kiszenie 3

bie¿¹ce
skarmianie

4

u¿ytkowane jako pastwiska 5

skoszone lecz niezebrane 6

nieeksploatowane 7

a)
Bez wzglêdu na sposób u¿ytkowania w przeliczeniu na siano. Dane nale¿y wpisaæ w liczbach ca³kowitych.

b)
Wype³niæ w terminie okreœlonym dla III

pokosu.
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Dzia³ 5. 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
sporz¹dzaj¹cej 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 niezale¿nie od miej-
sca po³o¿enia gruntów. Wyj¹tek stanowi¹
pañstwowe gospodarstwa rybackie, które
sporz¹dzaj¹ tyle formularzy R-05, na tere-
nie ilu województw po³o¿one s¹ grunty tych
jednostek. Nadleœnictwa 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 okre-
œlamy jako “pozosta³e grunty” (Dzia³ 1, w.
10), a wiêc grunty pod zabudowaniami,
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, podwó-
rza, grunty pod zabudowaniami, drogi, tor-
fowiska, nieu¿ytki i inne, niezale¿nie od
tytu³u u¿ytkowania (w³asne, dzier¿awione).

W wierszu 03 nale¿y wpisaæ powierzch-
niê gruntów ornych wraz z ogrodami przy-
domowymi, tzn. grunty w uprawie oraz
od³ogi i ugory, a tak¿e ogrody przydomowe.

Do gruntów ornych nie zalicza siê upraw
topoli, któr¹ nale¿y zaliczyæ do powierzchni
leœnej i wykazaæ w wierszu 09, oraz
powierzchni poroœniêtej wiklin¹ w stanie
naturalnym, któr¹ nale¿y wliczyæ do pozo-
sta³ych gruntów w wierszu 10.

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

W wierszu 05 nale¿y wpisaæ powierzch-
niê od³ogów i ugorów. Do od³ogów nale¿y
zaliczyæ powierzchniê gruntów ornych nie-
daj¹cych plonów, które co najmniej przez 2
lata nie by³y uprawiane, a tak¿e grunty orne,
które decyzj¹ w³aœciwego organu rolnictwa
zosta³y przeznaczone 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 po-
wierzchniê sadów o powierzchni nie mniej-
szej ni¿ 0,10 ha (10 arów), zasadzone drze-
wami i krzewami owocowymi o zwartym na-
sadzeniu, szkó³ki drzew i krzewów owoco-
wych oraz winnice.

W wierszu 07 nale¿y wpisaæ powierzch-
niê ³¹k trwa³ych, które z zasady s¹ koszone,
a w rejonach górskich równie¿ hale i po³oni-
ny koszone.

W wierszu 08 nale¿y wpisaæ powierzch-
niê pastwisk trwa³ych, tzn. grunty pokryte
trwale trawami, które w zasadzie nie s¹ ko-
szone, lecz wypasane, a w rejonach gór-
skich równie¿ hale i po³oniny wypasane.

W wierszu 09 nale¿y wpisaæ powierzch-
niê leœn¹, czyli powierzchniê zalesion¹ oraz
powierzchniê przejœciowo pozbawion¹
drzewostanu oraz grunty zwi¹zane z go-
spodark¹ leœn¹, m.in. linie podzia³u po-
wierzchniowego w lasach, drogi leœne,
szkó³ki leœne itp.

W wierszu 10 nale¿y wpisaæ powierzch-
niê pozosta³ych gruntów wchodz¹c¹ w
sk³ad gospodarstwa bêd¹c¹ pod zabudo-
waniami, podwórzami, parkami, placami i
ogrodami ozdobnymi, pod drogami, po-
wierzchniê wód œródl¹dowych, rowów me-
lioracyjnych, powierzchniê poroœniêt¹ wi-
klin¹ w stanie naturalnym, powierzchniê in-
nych gruntów u¿ytkowanych jako torfowi-
ska, ¿wirownie, kamienio³omy oraz po-
wierzchniê nieu¿ytków, jak bagna, lotne
piaski, wydmy, ska³y itp.

3. Dzia³ 2.

Powierzchnia ³¹k trwa³ych (Dzia³ 2, w. 1,
rubr. 1, 3 i 5) powinna byæ równa powierzchni
wykazanej w dziale 1 w wierszu 07 rubr. 1.

W wierszu 2 nale¿y uj¹æ tak¿e trawê
przeznaczon¹ na susz.

W wierszu 6 nale¿y uj¹æ takie ³¹ki, na
których trawa zosta³a skoszona, lecz z ró¿-
nych przyczyn nie zebrana i zbiór uleg³
ca³kowitemu zniszczeniu (np.: zgnicie po
zalaniu, prace melioracyjne itp.).

W wierszu 7 nale¿y uj¹æ ³¹ki, które nie
by³y skoszone i nie by³y te¿ u¿ytkowane
jako pastwiska.

4. Dzia³ 3.

W czêœci A - w terminie czerwcowym na-
le¿y wype³niæ tylko rubryki 1, 2 i 3. Pozosta³e
rubryki nale¿y wype³niæ w terminie szacun-
ku wynikowego og³oszonego komunikatem
GUS.

W wierszu 001 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ po-
wierzchniê zasianych i zasadzonych zie-
miop³odów w polu i ogrodach przydomo-
wych.

Powierzchnia ta powinna stanowiæ sumê
zapisów z wierszy 010 do 100, 110 do 140,
150, 160, 170-210, 220-320,330-370, 380,
a ³¹cznie z powierzchni¹ wykazan¹ w wier-
szach 1, 2, 3 i 4 w czêœci B omawianego
dzia³u 3 powinna byæ równa sumie
powierzchni wykazanej w dziale 1 w wier-
szu 04 grunty orne pod zasiewami.
Powierzchnia zasiewów poszczególnych
ziemiop³odów podana w dziale 3 nie mo¿e
ulegaæ zmianom w trakcie dalszego opraco-
wania.

W wierszu 370 nale¿y podaæ powierzch-
niê wszystkich niewyszczególnionych
upraw, m.in.: ³ubinu gorzkiego, wysadków
okopowych, poziomek itp.

Zbiory roœlin ca³kowicie sprz¹tniêtych z
pola nale¿y podaæ zgodnie z posiadan¹
dokumentacj¹.

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

W szacunku zbó¿ i rzepaku nale¿y pro-
dukcjê wykazywaæ w przeliczeniu na okre-
œlon¹ 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 uwzglêdnieniu potrzeb
wewnêtrznych gospodarstwa mo¿e byæ
sprzedana.

Wielkoœci dotycz¹ce zbiorów, sprze-
da¿y i zapasów nale¿y podawaæ w licz-
bach ca³kowitych.

5. Dzia³ 4. - sprawozdania nale¿y wype³niæ
w terminie okreœlonym dla III pokosu.

W wierszu 1 i 2 rubr. 2 nale¿y okreœliæ,
ile decyton siana oraz kiszonki z ³¹k
trwa³ych pozostanie jako zapas na zimê.

W wierszu 3 nale¿y okreœliæ œredni¹
jakoœæ ogólnych zbiorów siana w stopniach
kwalif ikacyjnych dla trzech pokosów
³¹cznie, przyjmuj¹c, ¿e:

stopieñ “1” - oznacza siano z³e nienadaj¹ce
siê do skarmiania, o zapachu
stêch³ym, o du¿ym udziale ro-
œlin zgni³ych oraz spleœnia³ych
z domieszk¹ roœlin truj¹cych,

stopieñ “2” - s³abe - siano o wilgotnoœci
20%, póŸno skoszone (zdrew-
nia³e), jednak¿e nieposia-
daj¹ce zapachu stêch³ego,

stopieñ “3” - dostateczne - siano uzyskane
z roœlin koszonych w okresie
kwitnienia w warunkach mniej
pomyœlnych, jednak dosu-
szone prawid³owo o barwie
jasnozielonej lub brunatnej,

stopieñ “4” - dobre - siano intensywnie zie-
lone, uzyskane z roœlin
m³odych o du¿ej iloœci liœ-
ci wysuszonych naturalnie
podczas suchej pogody, o
znacznym udziale roœlin mo-
tylkowych do 30 %,

stopieñ “5” - bardzo dobre - siano intensyw-
nie zielone, zebrane w okresie
k³oszenia, o du¿ej iloœci nie-
okruszonych liœci, prawid³owo
wysuszone, o udziale roœlin
motylkowych powy¿ej 30 %.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l




