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Urząd Statystyczny 

10-959 Olsztyn 

ul. Kościuszki 78/82 

Numer identyfikacyjny - REGON  
w 2016 r. 

 
Termin przekazania  

do 27 października z danymi za rok 2016. 

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) 

 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w ha i a 
Zbiory w dt 

0 1 2 

Okopowe pastewne (bez wysadków) 01    

z tego 
buraki pastewne 02    

inne okopowe pastewne 03    

Kukurydza na zielonkę 04    

Strączkowe 
pastewne 

razem (suma wierszy od 06 do 20) 05    

peluszka (groch pastewny) 

na 

zielonkę 06    

nasiona 07    

przyoranie 08    

wyka 

zielonkę 09    

nasiona 10    

przyoranie 11    

bobik 

zielonkę 12    

nasiona 13    

przyoranie 14    

łubin (biały, żółty, 
wąskolistny itp.) 

zielonkę 15    

nasiona 16    

przyoranie 17    

mieszanki strączkowe 
i zbożowo-strączkowea) oraz 
inne uprawy strączkowych 
pastewnych 

zielonkę 18    

nasiona 19    

przyoranie 20    

Motylkowe 
pastewne  

razem (suma wierszy od 22 do 30) 21    

koniczyna 

na 

zielonkę 22    

nasiona 23    

lucerna 
zielonkę 24    

nasiona 25    

esparceta 
zielonkę 26    

nasiona 27    

seradela i pozostałe motylkowe 
pastewne 

zielonkę 28    

nasiona 29    

przyoranie 30    

a) Bez mieszanek zbożowo-strączkowych na ziarno  



 

Wyszczególnienie 
Powierzchnia 

w ha i a 
Zbiory w dt 

0 1 2 

Trawy polowe na 

zielonkę 31 
   

nasiona 32 
   

przyoranie 33 
   

Inne pastewne na 

zielonkę 34 
   

nasiona 35 
   

przyoranie 36 
   

Pastwiska polowe na zielonkę 37 
   

Pastwiska trwałe 38 
   

Inne uprawy nasienne razem (suma wierszy od 40 do 42) 39 
   

z tego 
wysadki na nasiona 2 rok uprawy 

okopowych pastewnych 40 
   

buraków cukrowych 41 
   

pozostałe uprawy nasienne (np. wysadki warzyw, mateczniki 
truskawek, na nasiona: tytoń, chmiel i inne przemysłowe) 

42 
   

Poplony 

jare 

na 

paszę 43 
   

przyoranie 44 
   

ozime 
paszę 45 

   

przyoranie 46 
   

Wsiewki 

jare 

na 

paszę 47 
   

przyoranie 48 
   

ozime 
paszę 49 

   

przyoranie 50 
   

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia 
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)* 

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

 

 

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            
 


