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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Czy gospodarstwo jest użytkownikiem użytków rolnych o powierzchni  
większej niż 1,00 ha? (wg stanu na 30.06.2013 r.) 

Tak 1 – przejście do kolejnego działu 
– koniec wypełniania Nie 2 

Dział 1. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WŁASNYCH I DZIERŻAWIONYCH OD INNYCH (według stanu na dzień 30 VI 2013 r.) 

Wyszczególnienie Powierzchnia ogółem 

w hektarach i arach 
0 1 

Ogólna powierzchnia gruntów (wiersze 02+12+15) 01   

Użytki rolne 

razem (wiersze 03+11) 02   

w
 d
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re

j k
ul

tu
rz

e 
ro

ln
ej

 razem (wiersze 04+05+07+08+09+10) 03   
pod zasiewamia) 04   
grunty ugorowane 05   

w tym powierzchnia upraw na przyoranie uprawianych w plonie głównym 06   
ogrody przydomoweb) 07   
uprawy trwałec) 08   
łąki trwałe 09   
pastwiska trwałe 10   

pozostałe 11   
Lasy i grunty leśned) 12   

w tym plantacje drzew i krzewów szybkorosnących  13   
w tym wykorzystywanych na cele energetyczne  14   

Pozostałe gruntyd) 15   
a) Powierzchnia zasiewów = powierzchnia zasiana i zasadzona (dział 3A wiersz 001). b) Łącznie z działkami pracowników gospodarstw osoby prawnej i jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, członków spółdzielni produkcji rolniczej oraz pracowników spółek. c) Łącznie z sadami i szkółkami drzew 
i krzewów owocowych. d) Nadleśnictwa i Zarządy Parków Narodowych podają informację o użytkowanych gruntach bez powierzchni pokrytej lasami i bez 
„pozostałych gruntów”. 

Dział 2 należy wypełnić, o ile wystąpią zapisy w dziale 1 wiersz 09. 
Dział 2. ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCHa) I ZAPASY NA OKRES ZIMOWY – według sposobu użytkowania 

Wyszczególnienie 
I pokos II pokosb) III pokos 

powierzchnia 
w ha i a 

zbiory 
w dt 

powierzchnia 
w ha i a 

zbiory 
w dt 

powierzchnia 
w ha i a 

zbiory 
w dt 

0 1 2 3 4 5 6 
Ogółem 1          

Z 
te

go
 łą

ki
 z których 

trawę zebrano 

w postaci siana 2          

jako zielonkę 
z przeznaczeniem na 

kiszenie 3          
bieżące 
skarmianie 4          

użytkowane jako pastwiska 5          

skoszone lecz niezebrane 6          

nieeksploatowanec) 7          

Wyszczególnienie Jednostka miary Zapasy 
0 1 2 

Siano (z łąk trwałych) 1 dt  
Kiszonka (z łąk trwałych) 2 dt  

Średnia jakość ogólnych zbiorów siana (z łąk trwałych) 3 stopnie 
kwalifikacyjne 

 
a) Zbiory w wierszu 2 w przeliczeniu na siano, w pozostałych w przeliczeniu na zielonkę. Zbiory należy wpisać w liczbach całkowitych. b) Wypełnić w terminie określonym 
dla II szacunku (przedwynikowego). c) W danym pokosie lub przez cały rok. 



Dział 3A należy wypełnić, o ile wystąpią zapisy w dziale 1 wiersz 04. 
Dział 3A. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW, SZACUNKI PLONÓW I ZBIORÓW 
W użytkowaniu osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej łącznie z powierzchnią gruntów oddanych w użytkowanie pracownikom, członkom spółdzielni itp. 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia zasiewów – 

stan na 30 VI 2013 

I szacunek (prognoza) II szacunek (przedwynikowy) Dane ostateczne III szacunek (wynikowy) 

plony zbiory 
(rubr. 1×rubr. 2) plony zbiory 

(rubr. 1×rubr. 4) 

zbiory 
powierzchnia, z której 

dokonano zbioru ogółem 
w tym przezna-

czone na 
sprzedaż 

w ha i a z 1 ha w dt w decytonach z 1 ha w dt w decytonach w ha i a 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Powierzchnia zasiana i zasadzona 001           

Czy w gospodarstwie rolnym uprawiane są zboża? 
Tak 1 → wypełnić pozycje od 010 do 140 

Nie 2 → przejść do wiersza 150 

Pszenica 
ozima 010           

jara 020           

Żyto 030           

Jęczmień 
ozimy 040           

jary 050           

Owies 060           

Pszenżyto 
ozime 070           

jare 080           

Mieszanki zbożowe 
ozime 090           

jare 100           

Zboża podstawowe z mieszankami 101           

Kukurydza (łącznie z końskim zębem) na ziarno 110           

Gryka 120           

Proso 130           

Pozostałe zbożowe 140           

Zboża ogółem 141           

Mieszanki zbożowo- 
-strączkowe na ziarno 

ozime 150           

jare 160           

Czy w gospodarstwie rolnym uprawiane są strączkowe 
jadalne? 

Tak 1 → wypełnić pozycje od 170 do 174 

Nie 2 → przejść do wiersza 180 

Strączkowe jadalne 
(groch, cieciorka, 
fasola, bób i inne) 

razem (suma wierszy od 171 do 174) 170           

z tego 

groch 171           

fasola 172           

bób 173           

inne strączkowe jadalne 174           

Strączkowe pastewne na ziarno 180           

Ziemniaki 190   a)        

Buraki cukrowe (bez wysadków) 200   a)        

Okopowe pastewne 210           

Czy w gospodarstwie rolnym uprawiane są rośliny 
oleiste? 

Tak 1 → wypełnić pozycje od 220 do 260 

Nie 2 → przejść do wiersza 270 

Rzepak i rzepik 
ozimy 220           

jary 230           

Słonecznik na ziarno 240           

Len oleisty 250           

Mak, gorczyca, soja i inne oleiste (na zbiór ziarna) 260           

Len włóknisty 270           

Konopie 280           

Tytoń 290           

Chmiel 300           

Zioła, przyprawy 310           

Cykoria 320           

Pozostałe przemysłowe 330           

w tym na cele energetyczne 331           

Warzywa gruntowe (bez nasiennych i wysadków) 340    Dział 3B. OGRODY PRZYDOMOWE ŁĄCZNIE Z POWIERZCHNIĄ DZIAŁEK 
PRACOWNIKÓW GOSPODARSTW PAŃSTWOWYCH, CZŁONKÓW 
SPÓŁDZIELNI ORAZ PRACOWNIKÓW SPÓŁEK 

Należy wypełnić, o ile wystąpi zapis w dziale 1 wiersz 07. 
Truskawki gruntowe łącznie z poziomkami 350    

Kwiaty i rośliny ozdobne w gruncie 360    

Warzywa pod osłonami 370    
Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

Kwiaty i rośliny ozdobne pod osłonami 380    w ha i a 

Truskawki i poziomki pod osłonami 390    Ogółem (suma wierszy od 2 do 5) 1   

Inne uprawy pod osłonami 400    Ziemniaki 2   

Kukurydza na zielonkę 410    Warzywa gruntowe 3   

Strączkowe pastewne na zielonkę 420    Truskawki gruntowe łącznie z poziomkami 4   
Motylkowe pastewne (seradela i inne motylkowe drobnonasienne) na 
zielonkę 430    Pozostałe uprawy 5   

Trawy polowe na zielonkę 440    
Dział 3C. UPRAWY NA PRZYORANIE 
Należy wypełnić, o ile wystąpi zapis w dziale 1  wiersz 06. 

Inne pastewne na gruntach ornych na zielonkę (łącznie z pastwiskami 
polowymi) 450    

Uprawy nasienne bez zbóż, strączkowych, ziemniaków, oleistych (suma 
wierszy 461 + 462 + 463) 460    

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

z tego 

motylkowe pastewne 461    w ha i a 

trawy polowe i inne pastewne 462    Ogółem (suma wierszy od 2 do 6) 1   

inne uprawy nasienne b) 463 
   Strączkowe (bez łubinu gorzkiego) 2   

Łubin gorzki 3   

Pozostałe uprawyc) 470 

   Motylkowe pastewne 4   

Trawy polowe 5   

Inne uprawy 6   
a) Podać w stopniach kwalifikacyjnych. Stopień „5” – stan zasiewów bardzo dobry, stopień „4” – stan dobry, 
stopień „3” – dostateczny, zasiewy przeciętne, stopień „2” – zasiewy słabe, stopień „1” – stan zły. 
b) Łącznie z łubinem gorzkim na nasiona. c)  Należy podać łączną powierzchnię wszystkich dotychczas niewy-
szczególnionych upraw na użytkach rolnych pod zasiewami.



Dział 4 należy wypełnić, o ile wystąpi zapis w dziale 1 wiersz 08. 
Dział 4. UPRAWY TRWAŁEa) 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia upraw 

trwałych 
w ha i a 

0 1 

Uprawy 
trwałe 

razem (suma wierszy 02+03+04+05+06+07+08+09+10+11) 01   

z tego 

plantacje drzew owocowych (w sadach) 02   

plantacje krzewów owocowych (w sadach) 03   

szkółki drzew i krzewów owocowych 04   

szkółki drzew i krzewów ozdobnych 05   

szkółki drzew leśnych do celów handlowych 06   

wiklina 07   

drzewa owocowe poza plantacjami (poza sadami) 08   

krzewy owocowe poza plantacjami (poza sadami) 09   

inne uprawy trwałeb) 10   

uprawy trwałe pod osłonami 11   
a) Z sadami i szkółkami drzew i krzewów owocowych. b) Choinki bożonarodzeniowe, bez czarny, dereń, tarnina itp. 

Dział 5 należy wypełnić, o ile wystąpiły zapisy w dziale 3A. 
Dział 5. POWIERZCHNIA UPRAWY I ZBIORY ROŚLIN PRZEZNACZONYCH NA CELE ENERGETYCZNE 

Wyszczególnienie Powierzchnia Zbiory  
w ha i a w decytonach 

0 1 2 

Rośliny jednorocznea) (suma wierszy od 02 do 07)  01    

z tego 

zboża ogółem (bez kukurydzy) 02    

kukurydza ogółem 03    

buraki cukrowe 04    

rzepak i rzepik ogółem 05    

soja 06    

inne 07    

Rośliny wieloletnieb) (suma wierszy od 09 do 15) 08    

z tego 

róża bezkolcowa 09    

ślazowiec pensylwański 10    

miskant olbrzymi 11    

topinambur 12    

rdest sachaliński 13    

mozga trzcinowata 14    

inne 15    
a) Wyodrębnione z ogólnej powierzchni danej uprawy z działu 3A. b) Wyodrębnione z ogólnej powierzchni pozostałych przemysłowych i równa powierzchni dział 3A 

wiersz 331. 

Dział 6. ZAPASY ZBÓŻ ZE ZBIORÓW ROKU POPRZEDNIEGO (według stanu w dniu 30 VI 2013 r.) 
Wyszczególnienie W decytonach Wyszczególnienie W decytonach 

0 1 0 1 

Pszenica ogółem 1  Owies 4  

Żyto 2  Pszenżyto ogółem 5  

Jęczmień ogółem 3  Kukurydza na ziarno 6  

 
                                   

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

     

(imię, nazwisko i telefon osoby  
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 



Objaśnienia do formularza R-05 
 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 
Przykład wypełniania e-maila: 

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

W sprawozdaniu R-05 użytkowanie gruntów własnych i dzierżawionych od innych (bez powierzchni gruntów 
wydzierżawionych osobom trzecim oraz deputatów) należy podać dla całego gospodarstwa niezależnie od miejsca 
położenia gruntów. Wyjątek stanowią państwowe gospodarstwa rybackie, które sporządzają tyle formularzy R-05, 
na terenie ilu województw położone są grunty tych jednostek. Nadleśnictwa i Zarządy Parków Narodowych 
wypełniają sprawozdanie, jeżeli posiadają użytki rolne, przy czym nie wykazują powierzchni pokrytej 
lasami (dział 1 wiersz 12) oraz gruntów, które określamy jako „pozostałe grunty” (dział 1 wiersz 15). 

Dział 1 

W wierszu 01 należy wpisać ogólną powierzchnię gospodarstwa, tj. wszystkie grunty użytkowane rolniczo 
i grunty użytkowane nierolniczo, jak: grunty wyłączone z produkcji rolniczej, lasy, podwórza, grunty pod 
zabudowaniami, drogi, torfowiska, nieużytki i inne grunty, niezależnie od tytułu użytkowania (własne, 
dzierżawione od innych). 

W wierszu 03 należy wpisać powierzchnię użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnie 
z normami - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych 
norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211, z późn. zm.). 

W wierszu 05 należy wpisać użytki rolne niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymane w dobrej 
kulturze rolnej. W wierszu tym należy podać powierzchnię upraw na przyoranie uprawianych w plonie głównym. 

W wierszu 07 należy wpisać powierzchnię ogrodów przydomowych łącznie z powierzchnią będącą 
w użytkowaniu pracowników, z której produkcję przeznacza się głównie na potrzeby własne. 

W wierszu 08 należy wpisać powierzchnię upraw trwałych wyszczególnionych w dziale 4. W wierszu tym 
należy uwzględnić powierzchnię sadów o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha (10 arów), obsadzoną drzewami 
i krzewami owocowymi, szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice. 

W wierszach 09 lub 10 należy wpisać odpowiednio powierzchnię łąk lub pastwisk trwałych utrzymywanych w 
dobrej kulturze rolnej, z których zbiory niekoniecznie są wykorzystywane do celów produkcyjnych - na paszę. 

W wierszu 11 należy podać powierzchnię użytków rolnych wyłączonych z produkcji, które nie są utrzymywane 
w dobrej kulturze rolnej. Są to użytki rolne poprzednio użytkowane jako tereny rolnicze, a obecnie już 
niewykorzystywane rolniczo ze względów ekonomicznych, społecznych lub innych i wyłączone z płodozmianu. 

W wierszu 12 należy wpisać powierzchnię lasów, czyli powierzchnię zalesioną oraz powierzchnię przejściowo 
pozbawioną drzewostanu oraz grunty związane z gospodarką leśną, m.in. linie podziału powierzchniowego 
w lasach, drogi leśne, szkółki leśne z wyłączeniem powierzchni szkółek, z których materiał szkółkarski 
przeznaczony jest do celów handlowych, łącznie z drzewami i krzewami szybkorosnącymi również 
wykorzystywanymi na cele energetyczne, a rosnącymi na gruntach leśnych oraz na użytkach rolnych – wiersz 13 i 14. 

W wierszu 13 należy podać powierzchnię drzew i krzewów szybkorosnących uprawianych na gruntach leśnych 
oraz na użytkach rolnych, a wierszu 14 powierzchnię wyżej wykazanych drzew i krzewów szybkorosnących 
wykorzystywaną tylko do uprawy na cele energetyczne. 

W wierszu 15 należy wpisać powierzchnię pozostałych gruntów wchodzącą w skład gospodarstwa położoną 
pod zabudowaniami, podwórzami, parkami, placami, ogrodami ozdobnymi i drogami, powierzchnię wód 
śródlądowych, rowów melioracyjnych, powierzchnię porośniętą wikliną w stanie naturalnym, powierzchnię innych 
gruntów użytkowanych, jak: torfowiska, żwirownie, kamieniołomy, oraz powierzchnię nieużytków (bagna, lotne 
piaski, wydmy, skały itp.). 

Dział 2 

Powierzchnia łąk trwałych (dział 2 wiersz 1 rubryki 1, 3 i 5) powinna być równa powierzchni wykazanej 
w dziale 1 w wierszu 09. 

W wierszu 2 należy ująć także trawę przeznaczoną na susz. 
W wierszu 6 należy ująć takie łąki, na których trawa została skoszona, lecz z różnych przyczyn niezebrana 

i zbiór uległ całkowitemu zniszczeniu (np.: zgnicie po zalaniu, prace melioracyjne itp.). 



W wierszu 7 należy ująć łąki, które nie były skoszone i nie były też użytkowane jako pastwiska. 

Dział 3 

W wierszu 001 należy wpisać łączną powierzchnię zasianych i zasadzonych ziemiopłodów.  
Powierzchnia ta powinna stanowić sumę zapisów z wierszy od 010 do 100, 110 do 140, 150 do 170, 180 

do 330, 340 do 460 i 470. Powierzchnia w dziale 3 część B wiersz 1 powinna być równa powierzchni ogrodów 
przydomowych wykazanej w dziale 1 wiersz 07. Powierzchnia upraw na przyoranie dział 3C wiersz 1 powinna być 
równa powierzchni wykazanej w dziale 1 wiersz 06. 

W terminie czerwcowym należy wypełnić tylko rubryki 1, 2 i 3 części 3A, oraz część 3B i 3C, a także działy 4, 
5 (rubryka 1) i dział 6. Rubryki 4 i 5 działu 3A należy wypełnić w terminie szacunku przedwynikowego, natomiast 
rubryki 6, 7 i 8 działu 3A i rubrykę 2 działu 5 należy wypełnić w terminie szacunku wynikowego. 

W wierszu 140 należy wpisać łączną powierzchnię zasiewów: sorga, amarantusa, kanara i innych zbożowych. 
W wierszu 260 należy uwzględnić także powierzchnię uprawy: lnianki, lnicy, rzepy oleistej, dyni oleistej, 

rzodkwi oleistej, katranu abisyńskiego. 
W wierszu 330 należy uwzględnić powierzchnię uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne 

wymienionych w dziale 5 wiersze 09–15 oraz innych przemysłowych m.in. krokosza barwierskiego. 
W wierszu 331 należy podać łączną powierzchnię upraw pozostałych przemysłowych uprawianych na cele 

energetyczne i szczegółowo wymienionych w dziale 5 wiersze 09-15. 
W wierszu 350 w powierzchni truskawek gruntowych należy uwzględnić powierzchnię zajętą pod uprawę 

poziomek. 
W wierszu 430 w powierzchni motylkowych pastewnych należy uwzględnić inne motylkowe, do których 

zalicza się m.in. komonicę, nostrzyk, przelot. 
W wierszu 450 należy uwzględnić powierzchnię uprawy m.in. słonecznika na zielonkę, mieszanek zbóż na 

zielonkę, perka, trachiny, tyfonu, barszczu Sosnowskiego, topinamburu (bulwy), facelii, malwy pastewnej, dyni 
pastewnej, sidy, sorga na zielonkę i innych mieszanek pastewnych. 

W wierszu 470 należy podać powierzchnię wszystkich niewyszczególnionych upraw, m.in.: wysadków 
okopowych (1 rok uprawy). 

Dla wszystkich ziemiopłodów podaje się plon netto, a więc po odtrąceniu zanieczyszczeń, strat związanych 
ze zbiorem itp. 

W szacunkach produkcję zbóż należy przeliczyć na wilgotność 15,1–16,0 % wody, a rzepaku i rzepiku - 
13,0 % wody. 

W rubryce 7 należy wykazać tę część zbiorów, która po uwzględnieniu potrzeb wewnętrznych gospodarstwa 
może być sprzedana. 

Wielkości dotyczące zbiorów, sprzedaży i zapasów należy podawać w liczbach całkowitych. 

Dział 4 

Do wiersza 10 inne uprawy trwałe nie należy zaliczać powierzchni uprawy drzew i krzewów szybkorosnących 
również tych uprawianych na cele energetyczne. 

Uwaga 

Powierzchnia drzew i krzewów szybkorosnących, w tym wykorzystywanych do celów energetycznych na 
użytkach rolnych została uwzględniona razem z powierzchnią drzew i krzewów szybkorosnących, w tym 
wykorzystywanych do celów energetycznych rosnących na gruntach leśnych w dziale 1 wiersze 12, 13 i 14. 

Powierzchnia roślin jednorocznych przeznaczonych na cele energetyczne powinna zostać uwzględniona 
w powierzchni poszczególnych upraw w dziale 3A rubryka 1. 

Powierzchnia roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne powinna zostać uwzględniona 
w powierzchni pozostałych przemysłowych w dziale 3A wiersze 330 i 331, a następnie rozpisana na gatunki 
w dziale 5 wiersze 09–15.  


