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i prawnych (bez Skarbu Państwa)a) 
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Urząd Statystyczny 

15-959 Białystok 

ul. Krakowska 13 

Numer identyfikacyjny – REGON 

Przekazać/wysłać wraz ze  

sprawozdaniem L-03 

a) Z wyłączeniem lasów stanowiących własność gmin (ujętych w sprawozdaniu SG-01). 

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14, z późn. zm.). 

 
Wybrane dane o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (poza Skarbem Państwa) według gmin 
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(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

 
(imię, nazwisko i telefon osoby 

sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 
 

 

Objaśnienia do załącznika do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 
 

1. Jednostka sprawozdawcza wpisuje nazwę gminy (miasta) oraz wypełnia rubryki od 2 do 10 załącznika. 

2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich naleŜy oddzielnie wykazać dane dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy. 

Dla m.st. Warszawy dane naleŜy wykazać według dzielnic. 

3. NaleŜy sprawdzić zgodności zachodzące pomiędzy wierszem 01 załącznika a odpowiednimi wierszami działów 1 i 2 

sprawozdania L-03: 

− wiersz 01 rubryka 2 załącznika równa się wierszowi 01 działu 1 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 3 i 4 załącznika równa się wierszom 07 i 08 działu 1 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 5 załącznika równa się wierszowi 04 działu 1 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 6 załącznika równa się wierszowi 05 działu 1 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 7 załącznika równa się wierszowi 06 działu 1 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 8 załącznika równa się sumie wierszy 01 i 04 działu 2 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 9 załącznika równa się wierszowi 05 działu 2 sprawozdania, 

− wiersz 01 rubryka 10 załącznika równa się wierszowi10 działu 2 sprawozdania. 


