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Numer identyfikacyjny - REGON Przekazaæ dwukrotnie w ciagu roku
w terminach:

do 26 maja 2009 r.
do 26 paŸdziernika 2009 r.

Adres e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz.

439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na

rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436).

a) Powy¿ej 1,5 m w szczycie. b) Dane nale¿y podaæ dla ca³ego roku uprawy w terminie jesiennym.
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a) Powy¿ej 1,5 m w szczycie. b) Dane nale¿y podaæ dla ca³ego roku uprawy w terminie jesiennym.

Objaœnienia
do formularza “Za³¹cznik nr 1 do sprawozdania R-08’’

Uwaga: W adresie e-mail ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania adresu e-mail:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L

Formularz jest sprawozdaniem wahad³owym wype³nianym dla:

– “Powierzchni pod os³onami” – raz w roku do dnia 26 maja 2009 r.,

– “Powierzchni zajêtej pod uprawê warzyw pod os³onami” oraz “Sza-
cunkowych zbiorów pomidorów i ogórków spod os³on” – dwukrotnie
w ci¹gu roku w terminach do 26 maja 2009 r. (dane z wiosennego cy-
klu produkcji) i do 26 paŸdziernika 2009 r. (dane z jesiennego cyklu
produkcji).

– “Powierzchni zajêtej pod uprawê kwiatów i roœlin ozdobnych” oraz w
tym “Powierzchni zajêtej pod uprawê kwiatów” - raz w roku w termi-
nie do 26 paŸdziernika 2009 r.

Powierzchniê pod os³onami oraz zajêt¹ pod uprawy podaje siê w m2 w
liczbach ca³kowitych.

Zbiory warzyw i truskawek podaje siê w dt w liczbach ca³kowitych.
W wierszu 01 – nale¿y wykazaæ powierzchniê pod os³onami ogó³em,

tzn. ca³kowit¹ powierzchniê pod szk³em lub foli¹ eksploatowan¹ (niezale-
¿nie od prowadzonej tam uprawy) b¹dŸ nieeksploatowan¹ w danym roku.

W wierszu 02 – nale¿y wykazaæ powierzchniê ogrzewan¹ szklarni i tu-
neli.

W wierszach 03 i 04 podaje siê “Powierzchniê zajêt¹ pod uprawy wa-
rzyw pod os³onami ogó³em” – jest to powierzchnia produkcyjna – bez
dróg wewnêtrznych, ³¹czników itp. – zajêta pod uprawê wszystkich gatun-
ków warzyw – oddzielnie w wiosennym i jesiennym cyklu produkcyjnym.

W wierszach 05 i 06 – “Powierzchnia warzyw pod os³onami – w tym
pomidory” – podaje siê powierzchniê uprawy pomidorów, oddzielnie w
cyklu wiosennym i jesiennym.

W wierszach 07 i 08 – “Powierzchnia warzyw pod os³onami - w tym
ogórki” – podaje siê powierzchniê uprawy ogórków, oddzielnie w cyklu
wiosennym i jesiennym.

W wierszach 09 i 10 - “Powierzchnia warzyw pod os³onaami - w tym
papryka” - podaje siê powierzchniê uprawy papryki, oddzielnie w cyklu
wiosennym i jesiennym.

W wierszach 11 i 12 - “Powierzchnia warzyw pod os³onami - w tym
sa³ata - podaje siê powierzchniê uprawy sa³aty, oddzielnie w cyklu wio-
sennym i jesiennym.

W wierszu 13 - “Powierzchnia truskawek pod os³onami” - podaje siê
powierzchniê zajêt¹ pod uprawê truskawek pod os³onami - raz w roku w
terminie do 26 maja 2009 r.

W wierszu 14 - “Powierzchnia kwiatów i roœlin ozdobnych pod
os³onami” - podaje siê powierzchniê zajêt¹ pod uprawê kwiatów i roœlin
ozdobnych ³¹cznie dla wszystkich gatunków uprawianych w danym
roku − w terminie do 26 paŸdziernika 2009 r.

W wierszu 15 – “Powierzchnia kwiatów pod os³onami” – podaje siê
powierzchniê zajêt¹ pod uprawê kwiatów ³¹cznie dla wszystkich gatun-
ków uprawianych w danym roku – w terminie do 26 paŸdziernika 2009 r.

W wierszach 16-23 nale¿y podaæ szacunkowe zbiory pomidorów,
ogórków, papryki i sa³aty spod os³on, oddzielnie dla wiosennego i jesien-
nego cyklu produkcji.

W wierszu 24 nale¿y podaæ szacunkowe zbiory truskawek dla ca³ego
roku uprawy w terminie do 26 paŸdziernika 2009 r.


