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Numer identyfikacyjny - REGON Zbiory z łąk trwałych i produkcja ważniejszych 
upraw rolnych - sprawozdanie wahadłowe  
(3 razy w roku) 
Termin przekazania: 
I - szacunek do 11.07.2016 r. wg stanu na 
30.06.2016 r. 
II - szacunek do 26.08.2016 r. wg stanu na 
22.08.2016 r. 
III - szacunek do 27.10.2016 r. dane ostateczne 

 

w 2016 r. 

 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 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  21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań 

statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U.  poz. 1304). 

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

 

Dział 1. ZBIORY Z ŁĄK TRWAŁYCH
a)

 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
 t

eg
o

 ł
ąk

i 

z których 
trawę zebrano 

w postaci siana 2 
         

jako zielonkę 
z przeznaczeniem na 

kiszenie 3 
         

bieżące 
skarmianie 4 

         

użytkowane jako pastwiska 5 
         

skoszone lecz niezebranec) 6 
         

nieeksploatowaned) 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)e) 3 
stopnie 

kwalifikacyjne 
 

a) Zbiory w wierszu 2 w przeliczeniu na siano łącznie z sianokiszonką oraz trawą przeznaczoną na susz, w pozostałych w przeliczeniu na zielonkę (5 dt zielonki = 1 
dt siana, 2,5 dt sianokiszonki = 1 dt siana). Zbiory należy wpisać w liczbach całkowitych. b) Wypełnić w terminie określonym dla II szacunku (przedwynikowego). 
c) Zbiór uległ całkowitemu zniszczeniu (np. zgnicie po zalaniu, prace melioracyjne itp.) d) W danym pokosie lub przez cały rok (nie skoszone i nie użytkowane jako 
pastwiska). e)  W rubryce 2 należy podać ocenę w stopniach kwalifikacyjnych, wg której stopień „5” oznacza jakość bardzo dobrą, „4” dobrą, „3” dostateczną, „2” 
słabą i „1” złą i bardzo złą. 

 

 

Dział 2. ZAPASY ZBÓŻ ZE ZBIORÓW ROKU POPRZEDNIEGO
a)

 (według stanu w dniu 30 VI 2016 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 
 

a) Należy wypełniać tylko w terminie czerwcowym (szacunek wstępny). Wielkości dotyczące zapasów należy podawać w liczbach całkowitych. 
 



Dział 3. POWIERZCHNIA ZASIEWÓW, SZACUNKI PLONÓW I ZBIORÓW
a)  

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 1 VI 2016 

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 

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 
          

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           

Ziemniaki 180           

Buraki cukrowe (bez wysadków) 190           

Rzepak 

i rzepik 

ozimy 200           

jary 210           

Słonecznik na ziarno 220           

Len oleisty 230           

Soja oleista 240           

Mak, gorczyca i inne oleiste (na zbiór ziarna) 250           

Len włóknisty 260           

Konopie 270           

Tytoń 280           

Chmiel 290           

Zioła, przyprawy 300           

Cykoria 310           

Wiklina 320           

a) Dla wszystkich ziemiopłodów podaje się plon netto (po odtrąceniu zanieczyszczeń, strat związanych ze zbiorem itp.). Plony upraw z 1 ha w dt należy wpisać z dokładnością do jednego 

miejsca po przecinku (z wyjątkiem wierszy 180 i 190 – w liczbach całkowitych).  Wielkości dotyczące zbiorów i sprzedaży należy podawać w liczbach całkowitych. W rubr. 7 należy wykazać 

tę część zbiorów, która po uwzględnieniu potrzeb wewnętrznych gospodarstwa może być sprzedana. W szacunkach produkcję zbóż należy przeliczyć na wilgotność 15,1–16,0 % wody, a 

rzepaku i rzepiku 13,0 %. 
 

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

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

 

                                   
(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)* 

* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej. 


