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Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 
rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.). 
                                   

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 
Dział 1. Sadzenie drzew i krzewów; szkółki 

Wyszczególnienie 
Ogółem 
(rubryki 
2 do 6) 

Według województw 

………… ………… ………… ………… ………… 
0 1 2 3 4 5 6 

Sa
dz

en
ie

 w
 

sz
tu

ka
ch

 

drzewa ogółem 1       

w tym na nieużytkach 
poprzemysłowych 2       

krzewy ogółem 3       

w tym na nieużytkach 
poprzemysłowych 4       

Dane uzupełniające do działu 1 
Stan w dniu 31 XII 
Powierzchnia produkcyjna szkółek 
zadrzewieniowych w 

haa) 

5       

w tym znajdująca się pod drzewami 
i krzewami 6       

Liczba szkółek zadrzewieniowych w sztukach 7       
a) Bez znaku po przecinku. 
 
 
Dział 2. Pozyskanie drewna z zadrzewień 

Wyszczególnienie 

Ogółem 
(rubryki 
2 do 6) 

Według województw 

………… ………… ………… ………… ………… 

w m3 (bez znaku po przecinku) 

0 1 2 3 4 5 6 

Grubizna ogółem 1       

w tym grubizna liściasta 2       

Z wiersza 1 przypada na drewno 
wielkowymiarowe ogółem 3       

w tym drewno 
wielkowymiarowe liściaste 4       

 



Dział 3. Wybrane dane o zadrzewieniach według gmin 

Nazwa gminy/miasta województwa 

Identyfikator 
terytorialny 
(wypełnia 

US) 

Sadzenie w sztukach Pozyskanie drewna (grubizny) 
w m3 (bez znaku po przecinku) 

drzew krzewów ogółem 
w tym 

grubizna 
liściasta 

0 1 2 3 4 5 
OGÓŁEM (wiersze 02 do 35) 01      
 02      
 03      
 04      
 05      
 06      
 07      
 08      
 09      
 10      
 11      
 12      
 13      
 14      
 15      
 16      
 17      
 18      
 19      
 20      
 21      
 22      
 23      
 24      
 25      
 26      
 27      
 28      
 29      
 30      
 31      
 32      
 33      
 34      
 35      
 

Uwagi (opisać przede wszystkim przyczyny znaczących różnic w danych w stosunku do roku poprzedniego): 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 
wypełnianego formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 
                                      

(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 L-02 

 
1. Przedmiotem sprawozdania są prace wykonane wyłącznie w ramach zadrzewień. Przez zadrzewienia 
należy rozumieć skupiska drzew i krzewów (poza lasami i terenami zieleni w miastach i wsiach) 
o charakterze ochronnym (ekologicznym), produkcyjnym lub społeczno-kulturowym. Ich zadaniem jest 
wzbogacanie otaczających biocenoz, osłona gleby, upraw rolnych i różnych obiektów przed negatywnymi 
czynnikami atmosferycznymi (np. wiatrami) lub klęskami żywiołowymi (np. pożarami). 

Nasadzenia drzew i krzewów w formie zadrzewień powinny mieć miejsce wzdłuż dróg i linii kolejowych 
(zadrzewienia przydrożne), cieków wodnych, wśród upraw rolnych (zadrzewienia śródpolne, śródłąkowo- 
-pastwiskowe), przy domach mieszkalnych i budynkach gospodarskich (zadrzewienia przyzagrodowe) oraz 
w obrębie i przy zakładach przemysłowych (np. na zwałach, hałdach i wyrobiskach). 

Skład gatunkowy i sposób nasadzeń w zadrzewieniach powinien różnić się od typowych upraw leśnych 
i charakteryzować się zdecydowaną przewagą gatunków liściastych, takich jak np.: lipy, jesiony, klony, 
brzozy i topole. 

Do zadrzewień nie należy zaliczać: lasów i gruntów leśnych oraz gruntów nieleśnych przeznaczonych do 
zalesienia, sadów, plantacji oraz szkółek drzew i krzewów, urządzonej zieleni w miastach i wsiach (parki, 
lasy komunalne, zieleńce użyteczności publicznej, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne 
itp.), ogrodów działkowych, nieruchomości otaczających obiekty zabytkowe. 

2. W wierszach 1 do 4 działu 1 sprawozdania należy wykazać dane dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
w zadrzewieniach, bez nasadzeń materiału szkółkarskiego w szkółkach. Wykazując sadzenie drzew 
i krzewów, należy uwzględnić zarówno sadzenie w nowo zakładanych zadrzewieniach, jak i uzupełnianie 
wypadów w istniejących zadrzewieniach. 

3. W wierszu 5 działu 1 należy wykazać powierzchnię znajdującą się pod produkcją materiału 
sadzeniowego, matecznikami oraz ugorującą (na zielono i czarno). 

4. W przypadku braku dokumentacji źródłowej (wykazów, protokołów odbioru drewna) dane w dziale 2 
należy określić szacunkowo. 

5. Dane w dziale 2 należy podawać w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów 
i Usług (PKWiU) ( Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). 

W wierszach 3 i 4 należy wykazywać drewno ujmowane według klasyfikacji przeznaczeniowej jako 
drewno tartaczne (tartaczne liściaste) wszystkich klas jakości. Po wypełnieniu działu 2 sprawozdania należy 
sprawdzić, czy miąższość pozyskanego drewna wielkowymiarowego iglastego – otrzymana przez odjęcie od 
danych z wiersza 3 danych z wiersza 4 – nie jest większa od miąższości grubizny iglastej (wiersz 1 minus 
wiersz 2). 



6. W dziale 3 jednostka sprawozdawcza wpisuje nazwę gminy (miasta) oraz wypełnia rubryki od 2 do 5. 
W przypadku gdy prace zadrzewieniowe były prowadzone na terenie kilku różnych województw 
(wyszczególnionych w rubrykach od 2 do 6 działów 1 i 2 sprawozdania L-02), należy w rubryce ,,0” obok 
nazwy gminy wpisać również nazwę województwa, np.: ,,Bolesławiec, dolnośląskie” ,,Kostrzyn, 
lubelskie” itd. Zapisy te będą stanowiły podstawę dla urzędu statystycznego do wypełnienia rubryki 1 
działu 3. W przypadku gmin miejsko-wiejskich należy oddzielnie wykazać dane dla miasta, oddzielnie dla 
pozostałej części gminy. 

7. Rubrykę 1 działu 3 wypełnia urząd statystyczny na podstawie aktualnego ,,Wykazu identyfikatorów 
i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju”. 

8. Należy zwrócić uwagę na zgodności, które powinny zachodzić pomiędzy działem 3 i działami 1 i 2 
sprawozdania L-02: 

– wiersz 01 rubryka 2 działu 3 = wiersz 1 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 

– wiersz 01 rubryka 3 działu 3 = wiersz 3 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 

– wiersz 01 rubryka 4 działu 3 = wiersz 1 rubryka 1 dział 2 sprawozdania, 

– wiersz 01 rubryka 5 działu 3 = wiersz 2 rubryka 1 dział 2 sprawozdania, 

– dla rubryk od 2 do 5 działu 3 suma danych z gmin wyszczególnionych w rubryka ,,0” i leżących na 
obszarze danego województwa musi być zgodna z zapisami dla danego województwa w odpowiednich 
wierszach (patrz powyżej) działów 1 i 2 sprawozdania L-02. 

9. Jednostka sprawozdawcza prowadząca prace zadrzewieniowe (produkcję materiału sadzeniowego) na 
terenie kilku województw sporządza jedno sprawozdanie – wykazując wykonane prace w granicach 
administracyjnych poszczególnych województw (rubryki 2 do 6 działów 1 i 2 sprawozdania). 


