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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 załącznika do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 
 

1. Jednostka sprawozdawcza wpisuje nazwę gminy (miasta) oraz wypełnia rubryki od 2 do 11 załącznika. 

2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich należy oddzielnie wykazać dane dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy. Dla 
m.st. Warszawy dane należy wykazać według dzielnic. 

3. W kolumnie 11 należy wykazać grunty związane z gospodarką leśną. Są to tereny zajęte pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki 
leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, szkółki leśne, drogi leśne, tereny pod 
liniami energetycznymi, miejsca składowania drewna oraz parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 

4. Należy 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, 

− wiersz 01 rubryka 11 załącznika równa się różnicy (wiersz 01-wiersz 02-wiersz 03) działu 1 sprawozdania. 


