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

R-05

Urz¹d Statystyczny

Sprawozdanie
o u¿ytkowaniu gruntów,
powierzchni zasiewów
i zbiorach
w 2008 r.

Numer identyfikacyjny - REGON

w .........................................................
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 - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI (w e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê)

Dzia³ 1 . U¯YTKOWANIE GRUNTÓW W£ASNYCH I DZIER¯AWIONYCH OD INNYCH (wed³ug stanu na dzieñ 30 VI 2008)
Z tego w gminie (mieœcie)
- nazwa gminy (miasta)
Powierzchnia
Wyszczególnienie
ogó³em
symbola) terytorialny gminy (miasta)

0
Ogólna powierzchnia gruntów (w. 02+13+14)

w dobrej kulturze

02

razem ( w. 04+07+08+10+11)

03

grunty orne (w. 05+06)

04

pod zasiewamib)

05

grunty ugorowane

06

ogrody przydomowec)

07

uprawy trwa³e

08

w tym sadyd)

09

³¹ki trwa³e

10

pastwiska trwa³e

11

pozosta³e
Lasy i grunty leœne
Pozosta³e grunty

4

01

razem (w. 03+12)

U¿ytki
rolne

w hektarach i arach
2
3

1

12

e)

13

e)

14

a)

Siedmiocyfrowy symbol województwa, powiatu i gminy. b) Powierzchnia zasiewów = powierzchnia zasiana i zasadzona
(Dz. 3, w. 001). c) £¹cznie z dzia³kami pracowników
gospodarstw pañstwowych, dzia³kami cz³onków spó³dzielni produkcji rolniczej oraz pracowników spó³ek. d) £¹cznie ze szkó³kami drzew i krzewów owocowych.
e)
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) I ZAPASY NA OKRES ZIMOWY - wed³ug sposobu u¿ytkowania
I pokos
powierzchnia
zbiory
w ha i a
w dt

Wyszczególnienie
0

1

Z tego ³¹ki

Ogó³em
z których
trawê
zebrano

2

II pokosb)
powierzchnia
zbiory
w ha i a
w dt
3

4

III pokos
powierzchnia
zbiory
w ha i a
w dt
5

6

1
w postaci siana

2

jako zielon- kiszenie
kê z przeznaczebie¿¹ce
niem na
skarmianie

3
4

u¿ytkowane jako pastwiska

5

skoszone lecz niezebrane

6

nieeksploatowane

c)

7

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Zapasy

0

1

2

Siano (z ³¹k trwa³ych)

1

Kiszonka (z ³¹k trwa³ych)

2

dt

3

stopnie
kwalifikacyjne

Œrednia jakoœæ ogólnych zbiorów siana (z ³¹k trwa³ych)

dt

a)

Bez wzglêdu na sposób u¿ytkowania w przeliczeniu na siano. Zbiory nale¿y wpisaæ w liczbach ca³kowitych. b) Wype³niæ w terminie okreœlonym dla III pokosu. c) W danym
pokosie lub przez ca³y rok.

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

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

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

Dzia³ 3. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW, SZACUNKI PLONÓW I ZBIORÓW
A. W u¿ytkowaniu pañstwowego gospodarstwa rolnego, spó³dzielni lub spó³ki
I szacunek (prognoza)
Wyszczególnienie

Powierzchnia
zasiewów
- stan na 30 VI 2008

plony

zbiory
(rubr. 1x rubr.2)

0

w ha i a
1

z 1 ha w dt
2

3

Powierzchnia zasiana i zasadzona
Pszenica

Jêczmieñ

010

jara

020
030

ozimy

040

jary

050

Owies
Pszen¿yto

001

ozima

¯yto

060

ozime

070

jare

Mieszanki zbo¿owe

080

ozime

090

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

100

Proso

120

Pozosta³e zbo¿owe

130

Kukurydza (³¹cznie z koñskim zêbem) na ziarno
Zbo¿a ogó³em
(suma wierszy 101+110+120+130+140)
Mieszanki
ozime
zbo¿owo-str¹czkowe
jare
na ziarno

140

razem (suma wierszy od 171 do 174)
Str¹czkowe
jadalne (groch,
cieciorka,
fasola, bób
i inne)

z
tego

101
110

141
150
160
170

groch

171

fasola

172

bób

173

inne str¹czkowe jadalne

174

Str¹czkowe pastewne na ziarno

180

Ziemniaki

190

Buraki cukrowe (bez wysadków)

200

Okopowe pastewne

210

w tym buraki pastewne
Rzepak i rzepik

220

jary

230

z
tego

241

soja

242

len oleisty
mak, gorczyca i inne
(na zbiór ziarna)

243
244

Len w³óknisty

250

Konopie

260

Tytoñ

270

Chmiel

280

Zio³a, przyprawy

290

Cykoria

300

Inne przemys³owe

310

Warzywa gruntowe (bez nasiennych i wysadków)

320

Truskawki gruntowe

330

Kwiaty i roœliny ozdobne w gruncie

340

Warzywa pod os³onami

350

Kwiaty i roœliny ozdobne pod os³onami

360

Inne uprawy pod os³onami

370

Kukurydza na zielonkê

380

a)

z
tego

390
400
410
420

B. Ogrody przydomowe ³¹cznie z powierzchni¹ dzia³ek pracowników gospodarstw
pañstwowych, cz³onków spó³dzielni oraz pracowników spó³ek
Powierzchnia
ha i a

Wyszczególnienie
Ogó³em (suma wierszy od 2 do 5)

1

Ziemniaki

2

Warzywa gruntowe

3

Truskawki

4

Pozosta³e uprawy

5

C. UPRAWY NA PRZYORANIE

430

Powierzchnia
ha
a

Wyszczególnienie

431
432

Ogó³em (w. 2 do 6)

1

440

str¹czkowe (bez ³ubinu gorzkiego)

2

uprawy na przyoranie

441

³ubin gorzki

3

³ubin gorzki na nasiona
inne uprawy nie wymienione wy¿ej (bez
upraw trwa³ych wykazanych w Dziale 4)
w tym uprawy energetyczne

442

seradela i inne motylkowe drobnonasienne

4

443

trawy polowe

5

444

inne uprawy

6

razem (suma wierszy od 441 do 443)
Pozosta³e
uprawy

a)

240

s³onecznik na ziarno

Str¹czkowe pastewne na zielonkê
Motylkowe pastewne (seradela i inne motylkowe
drobnonasienne) na zielonkê
Trawy polowe na zielonkê
Inne pastewne na gruntach ornych na zielonkê (³¹cznie
z pastwiskami polowymi)
Uprawy nasienne (bez zbó¿, str¹czkowych, ziemniaków,
oleistych)
motylkowe pastewne
w tym
trawy polowe i inne pastewne

a)

211

ozimy

razem (suma wierszy od 241 do 244)

Inne oleiste

Dane ostateczne
Zbiory
w tym przezna- powierzchnia, z której
dokonano zbioru
ogó³em
czone
na sprzeda¿
w decytonach
w ha i a
4
5
6

Podaæ w stopniach kwalifikacyjnych. Stopieñ “5” - stan zasiewów bardzo dobry, stopieñ “4” - stan dobry, stopieñ “3” - dostateczny, zasiewy przeciêtne, stopieñ “2” - zasiewy s³abe, stopieñ “1” - stan z³y.

Dzia³ 4. UPRAWY TRWA£Ea)
Powierzchnia upraw
trwa³ych
w ha i a

Wyszczególnienie
0

1

razem (suma wierszy 2+3+4+7)

Uprawy
trwa³e

z tego

1

szkó³ki drzew i krzewów ozdobnych

2

szkó³ki drzew leœnych do celów handlowych

3

razem
inne uprawy
trwa³e
w tym

4

wiklina

5

drzewa i krzewy owocowe poza plantacjami (sadami)

6

uprawy trwa³e pod os³onami
a)

7

Bez sadów i szkó³ek drzew i krzewów owocowych.

Dzia³ 5. POWIERZCHNIA DRZEW I KRZEWÓW SZYBKOROSN¥CYCH WYKORZYSTANYCH NA CELE ENERGETYCZNE
Wyszczególnienie

ha

0

Na gruntach
ornych

a

Wyszczególnienie

1

Ogó³em

1

w tym wierzba
energetyczna

Na gruntach
leœnych

2

ha

0

a
1

Ogó³em

3

w tym wierzba
energetyczna

4

Dzia³ 6. ZAPASY ZBÓ¯ ZE ZBIORÓW ROKU POPRZEDNIEGO (wed³ug stanu w dniu 30 VI 2008)
Wyszczególnienie

W decytonach

Wyszczególnienie

W decytonach

Pszenica ogó³em

1

Owies

4

¯yto

2

Pszen¿yto ogó³em

5

Jêczmieñ ogó³em

3

Kukurydza na ziarno

6

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI (w e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê)

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA R-05
1. W sprawozdaniu R-05 - u¿ytkowanie gruntów w³asnych i dzier¿awionych od

innych (bez powierzchni gruntów wydzier¿awionych osobom trzecim oraz deputatów) nale¿y podaæ dla ca³ego gospodarstwa niezale¿nie od miejsca po³o¿enia
gruntów. Wyj¹tek stanowi¹ pañstwowe gospodarstwa rybackie, które
sporz¹dzaj¹ tyle formularzy R-05, na terenie 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. 13) oraz gruntów, które okreœlamy jako “pozosta³e
grunty” (Dzia³ 1, w. 14).

2. Dzia³ 1.
W wierszu 01 nale¿y wpisaæ ogóln¹ powierzchniê gospodarstwa, tj. wszystkie
grunty u¿ytkowane rolniczo i grunty u¿ytkowane nierolniczo jak: grunty
wy³¹czone z produkcji rolniczej, lasy, podwórza, grunty pod zabudowaniami,
drogi, torfowiska, nieu¿ytki i inne grunty, niezale¿nie od tytu³u u¿ytkowania
(w³asne, dzier¿awione od innych).
W wierszu 03 nale¿y wpisaæ powierzchniê u¿ytków rolnych utrzymywanych w
dobrej kulturze rolnej zgodnie z normami - rozporz¹dzenie Min. Roln. i Roz. Wsi z
dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz.U. Nr 46, poz. 306).
W wierszu 04 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniê gruntów ornych, tj. pod
zasiewami poszczególnych ziemiop³odów, uprawianych na plon g³ówny oraz
gruntów ugorowanych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej.
W wierszu 06 nale¿y wpisaæ grunty orne niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymane wed³ug zasad dobrej kultury rolnej.
W wierszu 07 nale¿y wpisaæ powierzchniê ogrodów przydomowych ³¹cznie z
powierzchni¹ w u¿ytkowaniu pracowników, z której produkcjê przeznacza siê
g³ównie na potrzeby w³asne.
W wierszu 08 nale¿y wpisaæ powierzchniê upraw trwa³ych wyszczególnionych w dziale 4 ³¹cznie z powierzchni¹ sadów (wiersz 09).
W wierszu 09 nale¿y wpisaæ ogóln¹ powierzchniê sadów o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 0,10 ha (10 arów), zasadzon¹ drzewami i krzewami owocowymi,
szkó³ki drzew i krzewów owocowych oraz winnice.
W wierszach 10 lub 11 nale¿y wpisaæ odpowiednio powierzchniê ³¹k lub
pastwisk utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej, z których zbiory niekoniecznie
s¹ wykorzystwane do celów produkcyjnych - na paszê.
W wierszu 12 nale¿y podaæ powierzchniê u¿ytków rolnych wy³¹czonych z produkcji, które nie s¹ utrzymywane wed³ug zasad dobrej kultury rolnej. S¹ to u¿ytki
rolne poprzednio u¿ytkowane jako tereny rolnicze, a obecnie ju¿ nie wykorzystywane rolniczo ze wzglêdów ekonomicznych, spo³ecznych lub innych i wy³¹czone
z p³odozmianu.
W wierszu 13 nale¿y wpisaæ powierzchniê lasów, czyli powierzchniê zalesion¹
oraz powierzchniê przejœciowo pozbawion¹ drzewostanu oraz grunty zwi¹zane z
gospodark¹ leœn¹, m.in. linie podzia³u powierzchniowego w lasach, drogi leœne,
szkó³ki leœne z wy³¹czeniem powierzchni szkó³ek, z których materia³
szkó³karski przeznaczony jest do celów handlowych, ³¹cznie z drzewami i
krzewami szybkorosn¹cymi wykorzystywanymi na cele energetyczne a
rosn¹cymi na gruntach leœnych, itp.
W wierszu 14 nale¿y wpisaæ powierzchniê pozosta³ych gruntów wchodz¹c¹ w
sk³ad gospodarstwa bêd¹c¹ pod zabudowaniami, podwórzami, parkami, placami
i ogrodami ozdobnymi, pod drogami, powierzchniê wód œródl¹dowych, rowów
melioracyjnych, powierzchniê poroœniêt¹ wiklin¹ w stanie naturalnym,
powierzchniê innych gruntów u¿ytkowanych jako torfowiska, ¿wirownie, kamienio³omy oraz powierzchniê nieu¿ytków, jak bagna, lotne piaski, wydmy, ska³y itp.

3. Dzia³ 2.

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 nale¿y wype³niæ tylko rubryki 1, 2 i 3 oraz
czêœæ B i czêœæ C. Pozosta³e rubryki nale¿y wype³niæ w terminie szacunku wynikowego og³oszonego komunikatem GUS.
W wierszu 001 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniê zasianych i zasadzonych
ziemiop³odów.
Powierzchnia ta powinna stanowiæ sumê zapisów z wierszy od 010 do 100, 110
do 140, 150 do 170, 180 do 210, 220 do 240, 250 do 430 i 440. Powierzchnia w
dziale 3 czêœæ B w. 1 powinna byæ równa powierzchni ogrodów przydomowych
wykazanej w dziale 1 wiersz 07, r.1, a powierzchnia upraw na przeoranie - Dzia³ 3C
w. 1=Dzia³ 3A w. 441.
W wierszu 130 nale¿y wpisaæ ³¹czn¹ powierzchniê zasiewów: sorga, amaranthusa, kanara i innych zbo¿owych.
W wierszu 244 nale¿y uwzglêdniæ m.in. powierzchniê uprawy: lnianki, lnicy,
rzepy oleistej, dyni oleistej, rzodkwi oleistej, katranu abisyñskiego.
W wierszu 310 nale¿y uwzglêdniæ powierzniê uprawy m.in. krokosza barwierskiego.
W wierszu 400 w powierzchni motylkowych pastewnych nale¿y uwzglêdniæ
inne motylkowe do których zalicza siê m.in. komonicê, nostrzyk, przelot.
W wierszu 420 nale¿y uwzglêdniæ powierzchniê uprawy m.in. s³onecznika na
zielonkê, mieszanek zbó¿ na zielonkê, perka, trachiny, tyfonu, barszczu Sosnowskiego, topinamburu (bulwy), facelii, malwy pastewnej, dyni pastewnej, sidy,
sorga na zielonkê i innych mieszanek pastewnych.
W wierszu 440 nale¿y podaæ powierzchniê wszystkich niewyszczególnionych
upraw, m.in.: ³ubinu gorzkiego, wysadków okopowych, poziomek, upraw energetycznych, itp. (bez powierzchni upraw trwa³ych wykazanej w dziale 4).
W wierszu 443 nale¿y uwzglêdniæ m.in. powierzchniê upraw wykorzystywanych na cele energetyczne (biopaliwa, biogaz itp.) z wyj¹tkiem drzew i krzewów
szybkorosn¹cych.
Dla wszystkich ziemiop³odów podaje siê plon netto, a wiêc po odtr¹ceniu
zanieczyszczeñ, strat zwi¹zanych ze zbiorem itp.
W szacunkach produkcjê zbó¿ nale¿y przeliczyæ na wilgotnoœæ 15,1-16,0 %
wody, a rzepaku i rzepiku - 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, sprzeda¿y i zapasów nale¿y podawaæ w
liczbach ca³kowitych.

5. Dzia³ 4.
W wierszu 4 - do innych upraw trwa³ych razem nale¿y zaliczyæ m.in uprawê
drzew i krzewów szybkorosn¹cych oraz innych roœlin trwa³ych wykorzystywanych
na cele energetyczne, a uprawianych na gruntach ornych.

6. Dzia³ 5.

Danych z tego dzia³u nie nale¿y wykorzystywaæ do zbilansowania powierzchni
Powierzchnia ³¹k trwa³ych (Dzia³ 2, w. 1, rubr. 1, 3 i 5) powinna byæ równa powierzchni gospodarstwa poniewa¿ drzewa i krzewy szybkorosn¹ce wykorzystywane do
wykazanej w dziale 1 w wierszu 10 rubr. 1.
celów energetycznych na gruntach ornych zosta³y uwzglêdnione w Dz. 4 w. 4, a
W wierszu 2 nale¿y uj¹æ tak¿e trawê przeznaczon¹ na susz.
rosn¹ce na gruntach leœnych w Dz. 1 w. 13.

