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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Załącznik 

do działów 1 i 2  
sprawozdania L-01  

Portal sprawozdawczy GUS 
portal.stat.gov.pl 
 
Urząd Statystyczny 
15-875 Białystok 
ul. Krakowska 13 

Numer identyfikacyjny – REGON 

Termin przekazania:  
do 5 lutego 2021 r. za rok 2020 

stan w dniu 31 grudnia 
 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443,  
z późn. zm.). 

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). 

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

 

Dane dotyczą lasów: 
(proszę zaznaczyć w ramce własność, której dotyczy sprawozdanie) 

a) Skarbu Państwa                                             € 
b) pozostałych, zaliczanych do publicznych     € 

 
Uwaga: 
Jednostka sprawozdawcza zarządzająca/użytkująca lasy Skarbu Państwa i jednocześnie będąca właścicielem/użytkownikiem 
innych lasów zaliczanych do publicznych, składa dwa odrębne sprawozdania, zaznaczając w pytaniu 1 na początku formularza, 
której własności dotyczy sprawozdanie. 
 
Wybrane dane o lasach publicznych według gmin 

Nazwa 
gminy/miasta/województwa 

Identyfikator 
terytorialny 
(wypełnia 

US) 

Powierzchnia gruntów leśnych Powierzchnia 
gruntów 

nieleśnych 
przeznaczonych 
do zalesieniaa) 

Zalesienia 
gruntów 

nieleśnychb) 

Zalesienia 
powstałe 
w wyniku 
sukcesji 

naturalnej 
ogółem zalesiona niezalesiona 

związana 
z gospodarką 

leśną 
w ha (z dwoma znakami po przecinku) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 OGÓŁEM (wiersze 02 do 34)        

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          
a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
b) Użytków rolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest sprzeczne 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 



 
 
Wybrane dane o lasach publicznych według gmin (dokończenie) 

Nazwa 
gminy/miasta/województwa 

Identyfikator 
terytorialny 
(wypełnia 

US) 

Powierzchnia gruntów leśnych Powierzchnia 
gruntów 

nieleśnych 
przeznaczonych 
do zalesieniaa) 

Zalesienia 
gruntów 

nieleśnychb) 

Zalesienia 
powstałe 
w wyniku 
sukcesji 

naturalnej 
ogółem zalesiona niezalesiona 

związana z 
gospodarką 

leśną 
w ha (z dwoma znakami po przecinku) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
b) Użytków rolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub których zalesienie nie jest sprzeczne 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
 

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 kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 
 

Objaśnienia do załącznika L-01 
1. Jednostka sprawozdawcza wpisuje nazwę gminy (miasta) oraz wypełnia rubryki od 2 do 8. W przypadku gdy grunty leśne i przeznaczone do 
zalesienia (lub powierzchnie wykonanych zalesień) leżą na terenie kilku różnych województw (wyszczególnionych w rubrykach od 2 do 6 
działów 1 i 2 sprawozdania L-01), należy w rubryce „0’’ obok nazwy gminy wpisać również nazwę województwa, np.: „Bolesławiec, 
dolnośląskie”; „Kostrzyn, lubuskie’’ itd. Zapisy te będą stanowiły podstawę dla urzędu statystycznego do wypełnienia rubryki 1 załącznika. 

2. W przypadku gmin miejsko-wiejskich należy oddzielnie wykazać dane dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy. 

3.  Należy zwrócić uwagę na zgodności, które powinny zachodzić pomiędzy załącznikiem i sprawozdaniem L-01: 
– wiersz 01 rubryka 2 załącznika = wiersz 1 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 3 załącznika = wiersz 2 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 4 załącznika = wiersz 3 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 5 załącznika = wiersz 4 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 6 załącznika = wiersz 5 rubryka 1 dział 1 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 7 załącznika = wiersz 09 rubryka 1 dział 2 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 8 załącznika = wiersz 10 rubryka 1 działu 2 sprawozdania, 
– wiersz 01 rubryka 8 załącznika = wiersz 10 rubryka 8 działu 1 sprawozdania, 



– dla rubryk od 2 do 8 załącznika suma danych z gmin wyszczególnionych w rubryce „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-01. 


