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G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urz¹d Statystyczny

ZA£¥CZNIK
do dzia³ów 1 i 2
sprawozdania L-01/a
o lasach wchodz¹cych w sk³ad
Zasobu W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa

Numer identyfikacyjny - REGON

za rok 2007
Stan w dniu 31 XII

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

Przekazaæ/wys³aæ wraz ze sprawozdaniem
L-01/a

Obowi¹zek przekazywaniadanychstatystycznychwynikazart.30pkt3ustawyzdnia29czerwca1995r.ostatystycepublicznej (Dz.U.Nr88,poz.439,zpóŸn.Zm.)
orazrozporz¹dzeniaRadyMinistrówzdnia5wrzeœnia2006r.wsprawieprogramubadañstatystycznychstatystykipublicznejnarok2007(Dz.U.Nr170, poz.1219z
póŸn. zm.)

Wybrane dane o lasach wchodz¹cych w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa wed³ug gmin

01

Nazwa gminy/miasta/województwa

Identyfikator
terytorialny
(wype³nia US)

0

1

Zalesienia gruntów
Powierzchnia
nieleœnycha)
gruntów leœnych
w hektarach
w hektarach (bez zna(z jednym znakiem po
ku po przecinku)
przecinku)
2
3

OGÓ£EM (w. 02 do 40)

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
a)

U¿ytków rolnych i nieu¿ytków przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wybrane dane o lasach wchodz¹cych w sk³ad Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa wed³ug gmin (dok.)

Nazwa gminy/miasta/województwa

Identyfikator
terytorialny
(wype³nia US)

0

1

Zalesienia gruntów
Powierzchnia
nieleœnycha)
gruntów leœnych
w hektarach
w hektarach (bez zna(z jednym znakiem po
ku po przecinku)
przecinku)
2
3

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
a)

U¿ytków rolnych i nieu¿ytków przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

.........................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

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

................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA DO ZA£¥CZNIKA DO DZIA£ÓW 1 I 2 SPRAWOZDANIA L-01/a
1. Jednostka sprawozdawcza wpisuje nazwê gminy (miasta) oraz wype³nia rubryki 2 i 3. W przypadku gdy grunty leœne (lub powierzchnie wykonanych zalesieñ) le¿¹ na terenie kilku ró¿nych województw (wyszczególnionych w rubrykach od 2 do 8 dzia³ów
1 i 2 sprawozdania L-01/a), nale¿y w rubryce „0" obok nazwy gminy wpisaæ równie¿ nazwê województwa, np.: „Boles³awiec,
dolnoœl¹skie”; „Kostrzyn, lubuskie“ itd. Zapisy te bêd¹ stanowi³y podstawê dla urzêdu statystycznego do prawid³owego
wype³nienia rubryki 1 za³¹cznika.
2. Rubrykê 1 wype³nia urz¹d statystyczny na podstawie aktualnego „Wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podzia³u terytorialnego kraju“.
3. W przypadku gmin miejsko-wiejskich nale¿y oddzielnie wykazaæ dane dla miasta, oddzielnie dla pozosta³ej czêœci gminy.
4. Wype³niaj¹c za³¹cznik, nale¿y zwróciæ uwagê na zgodnoœci, które powinny zachodziæ pomiêdzy za³¹cznikiem i sprawozdaniem
L-01/a:
- w. 01 rubr. 2 za³¹cznika = w. 01 rubr. 1 dzia³ 1 sprawozdania,
- w. 01 rubr. 3 za³¹cznika = w. 02 rubr. 1 dzia³ 2 sprawozdania (uwzglêdniaj¹c ró¿nice w jednostkach miary).
- dla rubr. 2 i 3 za³¹cznika suma danych z gmin wyszczególnionych w rubr. „0" i le¿¹cych na obszarze danego województwa
równa siê zapisom dla danego województwa w odpowiednich wierszach (patrz powy¿ej) dzia³ów 1 i 2 sprawozdania (w
przypadku wiersza 02 dzia³u 2 sprawozdania nale¿y uwzglêdniæ ró¿nice w jednostkach miary).

