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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Załącznik do sprawozdania 

M-01 – zasoby mieszkaniowe, 

dotyczący zieleni osiedlowej 

w 2022 r. 

Portal sprawozdawczy GUS 
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Urząd Statystyczny 

ul. St. Leszczyńskiego 48  

20-068 Lublin 

Numer identyfikacyjny jednostki 

sprawozdawczej - REGON Termin przekazania:  

do 31 marca 2023 r. 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 459, 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 dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 

1. Czy jednostka posiadała zieleń osiedlową w dniu 31 grudnia? (proszę zakreślić symbol właściwej odpo-

wiedzi) 
Jeśli tak, wypełnić dział 1, jeśli nie, (proszę podać informacje dodatkowe i dane kontaktowe sprawozdawcy na końcu formularza) 

 1 tak 

 2 nie 

 

 

Numer identyfikacyjny – REGON jednostki zarządzającej 

lub administratora 
 

Dział 1. Zieleń osiedlowa – stan w dniu 31 grudnia 

Lp. Nazwa miasta (dzielnicy Warszawy), gminya) 

Powierzchnia terenów  

zieleni osiedlowej w ha 

(z dwoma znakami po przecinku) 

0 1 

01   

02   

03   

04   

05   

a) Dla gmin miejsko-wiejskich w rozbiciu na część miejską i wiejską. 

Uwagi do działu 1: 

 

 

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

wypełnienia formularza 
01 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 02 
 

 

                                

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

   

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

  

http://www.stat.gov.pl/


 

 

 

Objaśnienia do formularza Załącznik do sprawozdania M-01 – zasoby mieszkaniowe 

dotyczący zieleni osiedlowej  

 

 

Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce. 

Przykład wypełnienia e-maila: 

 

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L        

 

Obowiązek sporządzenia sprawozdania dotyczy również przypadków, gdy jednostka sprawozdawcza posiadająca własne zasoby 

mieszkaniowe zleciła zarządzanie/administrowanie tymi zasobami innemu podmiotowi gospodarczemu. W tej sytuacji podmiot ten 

wypełnia Załącznik do sprawozdania M-01 – zasoby mieszkaniowe dotyczący zieleni osiedlowej w imieniu jednostki 

sprawozdawczej. 

 

Dział 1. Zieleń osiedlowa 

W tej kategorii należy ująć tereny zieleni osiedlowej administrowanej przez jednostkę. 

Podmioty zarządzające osiedlami, zespołami budynków w różnych gminach/miastach/dzielnicach Warszawy wpisują dane 

o terenach zieleni osiedlowej według ich lokalizacji, podając w kolejnych wierszach nazwy gmin/miast/dzielnic w Warszawie. 

Urzędy gmin informacje o zieleni osiedlowej administrowanej przez gminę wykazują na formularzu SG-01 Statystyka 

gminy: leśnictwo i ochrona środowiska.  

W kolumnie 1 należy podać powierzchnię terenów zieleni osiedlowej, tzn. trawników, kwietników towarzyszących zabudowie 

mieszkaniowej, które mogą także tworzyć kompozycje zieleni o charakterze parkowym, z elementami nasadzeń drzew i krzewów. 

Do powierzchni tej należy wliczyć także tereny boisk, placów do gier itp. obiektów porośniętych zielenią, o ile nie są one 

wyodrębnione do użytku publicznego. Tereny zieleni osiedlowej pełnią funkcję wypoczynkową, izolacyjną i estetyczną. 

 

 


