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UWAGA!
Biura rachunkowe oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB zobowiązują się do wykorzystywania uzyskanych danych 
osobowych i rachunkowych posiadaczy gospodarstw rolnych tylko w zakresie realizowania swoich obowiązków i uprawnień wynikających z 
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 20 z 
późniejszymi zmianami). Dane osobowe posiadaczy gospodarstw rolnych są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami). 
W przypadku gdy karty lub książki rachunkowe z zawartymi w nich danymi osobowymi znajdą się w posiadaniu osób do tego nieupoważnionych, 
prosimy o kontakt z IERiGŻ - PIB w celu ustalenia sposobu ich zwrotu pod numerem telefonu (22) 50 54 400 lub bezpośrednie ich przesłanie do 
IERiGŻ - PIB na adres IERiGŻ - PIB (Zakład Rachunkowości Rolnej), ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa.



INFORMACJE OGÓLNE (wypełnia pracownik biura rachunkowego m.in. na podstawie wywiadu z rolnikiem)

IV V VI VII VIII IX X XI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 2 + … + 9 11 12 = 10 * 11

1

0,5

Bydło 2-letnie i starsze 1

Bydło poniżej 2 lat 0,5

0,15

0,2

3.1. Wykształcenie zarządzającego gospodarstwem /g:
└──┘

3.2. Czy posiadacz gospodarstwa posiada zadeklarowanego następcę? /h:
└──┘ Kody do Informacji Ogólnych:

3.3. Szacunkowy koszt 1 dnia stołowania jednej osoby w gospodarstwie [zł]:
└──┴──┴──┘

3.4. Szacunkowy koszt 1 dnia zamieszkiwania jednej osoby w gospodarstwie [zł]:
└──┴──┴──┘

3.5. Liczba dni stołowania agroturystów [osobodni]:
└──┴──┴──┴──┘

3.6. Liczba dni zamieszkiwania agroturystów [osobodni]:
└──┴──┴──┴──┘

3.7. Liczba stanowisk dla krów mlecznych:
└──┴──┴──┴──┘

3.8. Liczba stanowisk dla tuczników:
└──┴──┴──┴──┘

3.9. Liczba stanowisk dla macior:
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3.10. Liczba stanowisk dla kur niosek:
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3.11. Liczba stanowisk dla brojlerów:
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3.12. Pojemność magazynów na zboże [dt]:
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

└──┘|└──┴──┘,└──┴──┘,└──┴──┘
ll/ Uczestnictwo w grupach producenckich:
1 - nie;
2 - tak.

łł/ Dotacje otrzymane z PROW np. 
Poddziałanie 9.1 - Tworzenie grup i 
organizacji producentów w sektorze rolnym i 
leśnym.

ff/ W każdym miesiącu okresu pastwiskowego na pastwiskach nierolniczych (nie będących użytkami rolnymi, np. hale górskie) własnych 
lub obcych należy notować sztukodni wypasu — w podziale na wymienione w wierszach tabeli grupy zwierząt. W przypadku owiec i 
kóz wszystkie grupy wiekowe i rodzajowe ujmuje się łącznie.
Przykład:  Jeżeli na pastwisku nierolniczym pasło się przez 15 dni 10 krów, a przez następne 15 dni 8 krów, to łączna liczba sztukodni 
w danym miesiącu wyniesie 270 sztukodni, co wynika z następującego wyliczenia:
(15 dni x 10 szt.) + (15 dni x 8 szt) = 150 + 120 = 270 sztukodni wypasu.

1.3. System podatku VAT /d:
└──┘

cc/ Sektory produkcji:
00 - nie dotyczy;
31 - zboża;
32 - nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe;
33 - owoce i warzywa;
35 - winnice;
36 - wołowina;
37 - mleko krowie;
38 - wieprzowina;
39 - mięso baranie i kozie oraz mleko owcze 
i kozie;
40 - mięso drobiowe;
41 - jaja;
42 - pozostałe sektory.

e/ Przychody z działalności 
gospodarczej innej niż rolnicza 
bezpośrednio związana z 
gospodarstwem rolnym (OGA).

dd/ System podatku VAT:
1 - zasady ogólne;
2 - ryczałt;
3 - zmiana z ryczałtu na zasady ogólne;
4 - zmiana z zasad ogólnych na ryczałt.

gg/ Wykształcenie zarządzającego:
1 - podstawowe;
2 - zasadnicze nierolnicze;
3 - zasadnicze rolnicze;
4 - średnie nierolnicze;
5 - średnie rolnicze;
6 - wyższe nierolnicze;
7 - wyższe rolnicze.

hh/ Kody deklaracji:
1 - nie;
2 - tak;
3 - nie dotyczy (gdy posiadacz 
ma mniej niż 50 lat).
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1.1. Czy gospodarstwo stosuje ekologiczne (potw. certyfikatem) metody produkcji? /a /c

└──┘|└──┴──┘,└──┴──┘,└──┴──┘

1.2. Czy gospodarstwo wytwarza produkty z CHNP/CHOG (Chronioną Nazwą 
Pochodzenia / Chronionym Oznaczeniem Geograficznym) lub produkty wykorzystywane 
przy produkcji CHNP/CHOG? /b /c

└──┘|└──┴──┘,└──┴──┘,└──┴──┘

1.6.2. płatności bezpośrednie
└──┴──┴──┘

1.6.3. pozostałe przychody: agroturystyka, rękodzielnictwo, przetwórstwo produktów 
rolnych, produkcja energii odnawialnej, przetwarzanie surowego drewna, akwakultury, 
prace kontraktowe w rolnictwie i poza rolnictwem, leśnictwo, inne /e

└──┴──┴──┘

1.6. Jaką część przychodów całkowitych gospodarstwa rolnego (w %) stanowią: Σ = 100%

1.6.1. przychody ze sprzedaży produktów rolniczych
└──┴──┴──┘

Razem liczba 
sztukodni 
wypasu

Współczynnik 
przeliczeniowy 

dla grup 
zwierząt

Razem 
sztukodni 

przeliczeniowy
ch wypasu

2.8. Razem sztukodni przeliczeniowe wypasu na pastwiskach nierolniczych własnych i obcych (nie wchodzących w skład UR) /f

bb/ Produkty z 
CHNP/CHOG:
1 - nie;
2 - tak, wyłącznie produkty z 
CHNP/CHOG;
3 - tak, niektóre produkty z 
CHNP/CHOG.

RAZEM

1

Konie 2 letnie i starsze

Konie poniżej 2 lat

Wyszczególnienie
Liczba sztukodni fizycznych wypasu w miesiącach /f

aa/ Ekologiczne metody produkcji:
1 - nie;
2 - tak; gospodarstwo stosuje wyłącznie ekologiczne 
metody produkcji;
3 - tak; gospodarstwo stosuje zarówno ekologiczne jak 
i konwencjonalne metody produkcji;
4 - gospodarstwo jest w trakcie przestawiania na 
ekologiczne metody produkcji.
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3.13. Szacunkowy roczny czynsz za ewentualną oddzierżawę własnej ziemi, stawów, 
sadów i plantacji wieloletnich, budynków i budowli, kwot produkcyjnych [zł]:

3.14. Uczestnictwo w grupach producenckich /l /c:

3.14.1. Szacunkowa wartość aktywów trwałych (na SK) będących własnością grup 
producenckich do których należy gospodarstwo [w tys. zł]

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3.14.2.1. w tym: dotacje otrzymane w bieżącym roku obrachunkowym 
[w tys. zł].

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3.14.2. Szacunkowa wartość dotacji otrzymanych przez grupy producenckie do których 
należy gospodarstwo [w tys. zł] /ł:

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
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INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAZIELENIENIA a/

1 2 3 4

Grunt ugorowany EFA1 m²
Żywopłoty/pasy zadrzewione EFA2 m

Drzewa wolnostojące EFA3 szt.

Zadrzewienia liniowe EFA4 m

Oczka wodne EFA7 m²
Rowy EFA8 m

Strefy buforowe EFA9 m

ha ar

Obszary z zagajnikami o krótkiej rotacji EFA12 m²

Wsiewki traw w plon główny EFA14c m²
Obszary objęte uprawami wiążącymi azot EFA15 m²

cc/ Kody powierzchni gruntów ornych:
0 - działalność rolnicza nie jest prowadzona na gruntach ornych;
1 - > 0 oraz < 10 ha;
2 - >=10 oraz <15 ha;

3 - >= 15 ha.

Uwaga: Jeżeli wybrano kod 0 lub 1, to nie należy wypełniać pozostałych punktów (tj. >=11).

Faktyczna 
wielkość

J.m.Kod EFA

m

m²

EFA6 m

EFA10

EElement proekologiczny

Obszary zalesione w ramach PROW po 
2008 r.

Obszary z międzyplonami lub okrywą 
zieloną
- międzyplon ŚCIERNISKOWY

EFA14a m²

m²

EFA11 m

EFA13

EFA5

ha

Zadrzewienia grupowe/zadrzewienia 
śródpolne

└──┘

arha

└──┘

└──┘

Miedze śródpolne
- o szerokości od 1 do 20 m, na których nie 
jest prowadzona produkcja rolna

ar

2. Czy gospodarstwo na wszystkich gruntach prowadzi WYŁĄCZNIE produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z 
przepisami o rolnictwie ekologicznym? [T; N] /b

Pasy gruntów kwalifikujące się do płatności 
wzdłuż obrzeży lasu
BEZ produkcji

Pasy gruntów kwalifikujące się do płatności 
wzdłuż obrzeży lasu
Z produkcją

└──┘

5.1. Jeżeli odp. na pyt. 5. [T]ak, to na jakiej powierzchni gruntów ornych (w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku):

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

Odpowiedź

2

d/ Jeżeli chociaż w jednym z pytań 12, 13 wybrano [T]ak, to nie należy 
podawać informacji dotyczących elementów proekologicznych.

└──┘

└──┘

10. Działalność rolnicza prowadzona jest na GRUNTACH ORNYCH o powierzchni
(z WYŁĄCZENIEM produkcji metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym): /c

11. Czy gospodarstwo stosuje dywersyfikację
(z WYŁĄCZENIEM praktyki równoważnej - Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach PROW 2014-2020)? [T; N]

11.1. Jeżeli odp. na pyt. 10. [T]ak, to na jakiej powierzchni gruntów ornych
(w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)? ha

m²EFA14b
Obszary z międzyplonami lub okrywą 
zieloną
- międzyplon OZIMY

ar

7. Czy ponad 75% UŻYTKÓW ROLNYCH to TUZ, trawy, inne pastewne rośliny zielne? [T; N]

8. Czy powyżej 50% powierzchni zadeklarowanych gruntów ornych w danym roku nie było deklarowanych w roku 
poprzednim i na wszystkich gruntach ornych w danym roku uprawiane są inne uprawy w porównaniu do upraw w 
poprzednim roku kalendarzowym? [T; N]

9. Powierzchnia TUZ (w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

12. Czy gospodarstwo jest zwolnione z utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA) ze względu na ponad 75% udział 
traw, innych pastewnych roślin zielnych, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, gruntu ugorowanego w GRUNTACH ORNYCH?
[T; N] /d

Informacje podstawowe

1

9.1. W tym powierzchnia TUZ na przyrodniczo cennych obszarach Natura 2000
(w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

1. Czy gospodarstwo uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw? [T; N] /b

3. Czy gospodarstwo posiada WYŁĄCZNIE grunty objęte uprawami wieloletnimi? [T; N] /b

4. Czy gospodarstwo na CAŁYM obszarze realizuje praktyki zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej lub 
siedliskowej lub ramowej dyrektywy wodnej? [T; N] /b

5. Czy gospodarstwo stosuje praktykę równoważną do dywersyfikacji
(WYŁĄCZNIE Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach PROW 2014-2020)? [T; N]

6. Czy ponad 75% GRUNTÓW ORNYCH to trawy, inne pastewne rośliny zielne, grunt ugorowany, rośl. strączkowe? [T; N]

└──┘

13. Czy gospodarstwo jest zwolnione z utrzymywania obszarów proekologicznych (EFA) ze względu na ponad 75% udział 
TUZ, traw, innych pastewnych roślin zielnych w UŻYTKACH ROLNYCH? [T; N] /d └──┘

a/  Wypełnić zgodnie ze złożonym w ARiMR 
wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności 
obszarowej oraz płatności za zazielenienie.

b/ Jeżeli chociaż w jednym z pytań od 1 do 4 
wybrano [T]ak, to nie należy wypełniać 
pozostałych punktów  (tj. >=5).
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ILOŚCI REFERENCYJNE ROCZNE

[ha, szt, kg]
1 2 3 4

1. Czy w roku 2019 rolnik uczestniczył w systemie dla małych gospodarstw? └──┘

1.1. Proszę podać kwotę płatności przysługujących rolnikowi w roku 2019 w ramach systemu dla małych gospodarstw? zzł

Czy w roku obrachunkowym 2019 rolnikowi przysługiwało prawo do uzyskania:

2. płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych? └──┘

3. płatności do powierzchni uprawy chmielu? └──┘

4. płatności do powierzchni uprawy pomidorów? └──┘

5.1. płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno? └──┘

5.2. płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych? └──┘

6. płatności do krów? └──┘

7. płatności do bydła? └──┘

8. płatności do owiec? └──┘

9. płatności do kóz? └──┘

10. płatności niezwiązanej do tytoniu? └──┘

10.1. Jeżeli odp. na pyt. 9. [T]ak, to do jakiej ilości tytoniu odmiany Virginia przysługiwała płatność?

10.2. Jeżeli odp. na pyt. 9. [T]ak, to do jakiej ilości tytoniu odmian pozostałych grup przysługiwała płatność?

11. płatności dla młodych rolników? └──┘

12. płatności ONW? └──┘

13.1 Do jakiej powierzchni użytków rolnych (UR) przyznano jednolitą płatność obszarową (JPO) za rok 2019?

Ilość jednostek 
bazowychL.p. Pytanie T/N

13. Jaka była całkowita powierzchnia użytków rolnych (UR) gospodarstwa rolnego wnioskowana o przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) 
wykazana we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019?
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ZASOBY i NAKŁADY PRACY oraz DNI STOŁOWANIA i ZAMIESZKIWANIA PRACOWNIKÓW
ZAANGAŻOWANYCH w DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ

TABELA 1

/a /b /c /d /e /f /g I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII [%]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 = 11 + . + 22 24 25 26

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

72-00-00 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

zarządca 73-00-01 └─┴─┴─┴─┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─┴─┴─┘

inni 73-00-09 /i
└─┴─┴─┘

74-00-00
└─┴─┴─┘

75-00-01 /i
└─┴─┴─┘

75-00-09
└─┴─┴─┘

dd/ Stopień pokrewieństwa - kody:
1 - posiadacz;
2 - współmałżonek, konkubent;
3 - dzieci, synowe, zięciowie;
4 - wnuczęta;
5 - rodzice, teściowie;
6 - rodzeństwo, szwagrostwo;
7 - dziadkowie, pradziadkowie;
8 - pozostali krewni;
9 - osoby niespokrewnione.

Imiona osób

1

Kod

Sp
ra

w
ow

an
a 

fu
nk

cj
a 

 
w

 g
os

po
da

rst
w

ie

C
zł

on
ko

w
ie

 ro
dz

in
y 

po
sia

da
cz

a 
go

sp
od

ar
stw

a 
ro

ln
eg

o

Ro
k 

ur
od

ze
ni

a

Sp
ra

w
no

ść
   

   
   

 
fiz

yc
zn

a 
w

 %

Pł
eć

dorywczo

cc/ Sprawowana funkcja w gospodarstwie - kody:
1 - posiadacz / zarządca;
(osoba, która przyjmuje ekonomiczną i prawną odpowiedzialność za 
gospodarstwo i podejmuje się ciągłego nim zarządzania)
2 - posiadacz / niezarządca;
(osoba, która przyjmuje ekonomiczną i prawną odpowiedzialność za 
gospodarstwo, lecz nie podejmuje się ciągłego nim zarządzania)
3 - nieposiadacz / zarządca;
(osoba, która podejmuje się ciągłego zarządzania gospodarstwem bez 
przyjmowania ekonomicznej i prawnej odpowiedzialności za nie).
9 - pozostali.

[osobodni]

Nakłady pracy w działalności operacyjnej w miesiącach                                 
(bez nakładów na inwestycje)

St
op

ie
ń 

po
kr

ew
ie

ńs
tw

a 
z 

po
sia

da
cz

em
 g

os
p. Składka na 

ubezpiecze
nie:

 sp
oł

ec
zn

e

St
oł

ow
an

ie

Za
m

ie
sz

kiw
an

ie

Ka
te

go
ria

 p
ra

cy

[godz.]

Ra
ze

m
 w

 ro
ku

N
ak

ła
dy

 p
ra

cy
 n

a 
O

G
A 

/h

zd
ro

w
ot

ne

ii/ Liczba osób

gg/ Prosimy określić czy dla danej osoby odprowadzana jest przez rolnika składka 
na ubezpieczenie zdrowotne:
1 - nie;
2 - tak.

ff/ Prosimy określić czy dla danej osoby 
odprowadzana jest przez rolnika 
składka na ubezpieczenie społeczne:
1 – tak, do KRUS;
2 – tak, do ZUS;
3 – nie,  składka odprowadzana przez 
podmiot zewnętrzny;
4 – nie, nie podlega; /np. dzieci, 
emeryci/;
5 – brak informacji.

hh/ Nakłady pracy na OGA
Procentowy udział nakładów pracy poświęconych na OGA w nakładach razem w 
roku (kol. 23). OGA czyli działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio 
związana z gospodarstwem rolnym, to działalność w ramach której wykorzystywane są 
zasoby gospodarstwa (ziemia, budynki, maszyny itp.) lub produkty rolne wytworzone w 
tym gospodarstwie np. agroturystyka, rękodzielnictwo, przetwórstwo produktów rolnych, 
produkcja energii odnawialnej, przetwarzanie surowego drewna, akwakultury, prace 
kontraktowe w rolnictwie i poza rolnictwem, leśnictwo.

ee/ Kategoria pracy - kody:
1 - stale pracujący w gospodarstwie w 
pełnym wymiarze (min. 2120 godz.);
2 - stale pracujący w gospodarstwie w 
niepełnym wymiarze;
3 - dorywczo pracujący w gospodarstwie;
4 - pracujący wyłącznie poza 
gospodarstwem;
5 - nigdzie nie pracujący;
6 - nie dotyczy.

aa/ Płeć - kody:
1 - kobieta;
2 - mężczyzna.

bb/ Sprawność 
wyraża się w 
procentach,
przyjmując za 100% 
pełnosprawną osobę 
w danym wieku i danej 
płci. 

Pracujący
odpłatnie:

stale:

dorywczo

stalePracujący
nieodpłatnie:
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POWIERZCHNIA ZIEMI wg TYTUŁU i SPOSOBU UŻYTKOWANIA TABELA 2

[ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar]

01

na 1 rok        
i więcej

02

na mniej niż      
1 rok

03

04

05

INFORMACJE O WARUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ PODATEK ROLNY /a TABELA 3

2.1.1.

[ha] [ar] [ha] [ar]

1

3.

Wartość 
naliczonego 

podatku rolnego

Hektary 
przeliczeniowe

Hektary 
fizyczne

Tytuł użytkowania

użytkowane

ugory

razem

2.1.2.

2.1.3.

przekazane
w 

użytkowanie
za udział  w 

zbiorach

10

g/ Grunty leśne = grunty pod lasami + grunty zadrzewione i zakrzewione.

h/ Szczegółowa definicja znajduje się w 'Instrukcji prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych'.

e/ Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do produkcji, które pozostają w dobrej kulturze oraz które kwalifikują się do otrzymania dotacji i innego wsparcia 
finansowego.

8 9 116=7 +8 +9 7

f/ Powierzchnia użytkowana w przeszłości jako użytki rolne (również jako TUZ), obecnie nieuprawiana przez okres całego roku obrachunkowego, niebiorąca 
udziału w zmianowaniu, niekwalifikująca się do otrzymania dotacji i innego wsparcia finansowego.

12

a/ Tabelę należy wypełnić na podstawie nakazu płatniczego wyłącznie podatku rolnego.

[zł]

3 4 5

Wyszczególnienie

2

Grunty własne

1 2 =3 +4 +5 +6 +10 3 4

OGÓŁEM [01 + 02 + 03 + 04]

2.1.4.
innym niż obszar górski charakteryzującym się szczególnymi 
ograniczeniami (ONW typ specyficzny)?

Ile hektarów użytków rolnych 
położonych jest na obszarze:

innym niż obszar górski (ONW typ nizinny), strefa II?

innym niż obszar górski (ONW typ nizinny), strefa I?

górskim (ONW typ górski)?

własność /a

do
dz

ie
rż

aw
a 

/b

na podst. umowy o udział   
w zbiorach /c

c/ Wpisać tylko powierzchnię, która wynika z procentowego udziału w zbiorach określonego w umowie.

b/ Dodzierżawa = dodzierżawa płatna: gotówką, przelewem, za podatki, produktami, usługami lub odrobkiem + 
dodzierżawa nieodpłatna + deputaty.

d/ Grunty orne, biorące udział w zmianowaniu, czasowo nieużytkowane, pozostające w dobrej kulturze. W trakcie 
ugorowania mogą pozostawać w „czarnym ugorze” (zaorane, ale nieobsiane) lub w „ugorze zielonym” (obsiane 
roślinami pastewnymi do zaorania).

i/ Pozostałe grunty = grunty pod stawami rybnymi oraz pod wodami stojącymi nadającymi się do chowu i hodowli ryb, żwirownie itp., pod budynkami 
gospodarczymi i dla agroturystyki, drogami, podwórkiem oraz nieużytki.

a/ Własność = akt własności + dzierżawa wieczysta.

użytkowaneSposób użytkowania

grunty leśne /g
pozostałe grunty 

związane z gosp. 
rolnym /i

ugory na GO /d ugory na 
TUZ /eobjęte 

dopłatami
pozostałe

z tego: 

zagajniki o 
krótkiej rotacji /h

razem
oddzierżawione
na 1 rok i więcej

oddzierżawione 
na mniej niż

1 rok

użytki rolne

odłogi /f

14135

└──┘

Grunty dodzierżawione

b/ Należy wypełnić tylko w przypadku gdy na nakazie płatniczym podatku rolnego nie są wydzielone grunty własne i 
dodzierżawione.

2.

Grunty własne i dodzierżawione ogółem /b

b// Dyrektywa Wodna:
1 - nie;
2 - tak.

2.4.  Czy większość użytków rolnych gospodarstwa położona jest w strefie objętej Dyrektywą Wodną? /b:

2.3. Ile hektarów użytków rolnych gospodarstwa położonych jest w strefie objętej siecią Natura 2000?

1.

O
N

W

Lp.
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UPRAWY TABELA 4

[kod] [kod] [kod] [kod] [ha] [ar] [kod] [dt] [dt] [kod] [ha] [ar]
2 3 4 5 6 8 9 10 11

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

RAZEM uprawy

Ogródek przydomowy 64-60-00

INFORMACJE O WARUNKACH PRODUKCJI ROLNICZEJ cd 1

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘

//h Powód braku zbioru - kody:
1 - własnym oraz dodzierż. na >= 1 rok; 0 - nie dotyczy;
2 - dodzierżawionym na <1 rok; 0 - nie; 1 - konwencjonalna; 1 - niekorzystne warunki pogodowe;
3 - zakupionym z uprawą "na pniu" 1 - tak. 2 - ekologiczna; 2 - względy ekonomiczne;
4 - obcym, uprawy zakupione "na pniu". 3 - GMO. 3 - sprzedaż uprawy "na pniu";

9 - inny.
0 - nienawadniana;

0 - brak systemu nawadniania;
2 - polowa: przedplon, poplon, wsiewka 1 - powierzchniowy;

4 - uprawa pod osłonami wysokimi.

/e Dla poszczególnych gatunków roślin (np. pomidorów) w kol. 7 podać łączną 
powierzchnię ich uprawy w danym roku. Przy grzybach całkowita powierzchnia 
uprawy = pow. zbiorów na poszczególnych poziomach x liczba zbiorów.

/g Plony i zbiory roślin pastewnych uprawianych 
na siano i zielonki podawać w przeliczeniu na 
zielonkę (także z łąk i z pastwisk). 
Przelicznik: 1 dt siana = 5 dt zielonki.

1 - nawadniana.

//f Nawadnianie - kody
3 - kropelkowy;
9 - inny.

ii/ System nawadniania - kody:aa/ Typ uprawy - kody: //c Uprawa na cele 
energetyczne - kody:

//d Technologia 
produkcji  - kody:

3 - uprawa w ogrodach towarowych; 2 - zraszacz;

//b Na gruncie - kody
1 - polowa: w plonie głównym; 

LLista kontrolna:   
�_Uprawy polowe   �_TUZ����_Sady����_Uprawy pod osłonami wysokimi����_Uprawy na ziemi dodzierżawionej na mniej niż 1 rok i zakupione 'na pniu'

Powierzchnia zimowej 
okrywy zielonejKod

12

Uwaga: kol. 7 i 12 - do trzech miejsc po przecinku (0,00), kol. 9 i 10 - w pełnych dt, po przecinku tylko w uzasadnionych przypadkach; jeśli nie było zbioru w kol. 9 i 10 wstawić 0; kol. 12 - wypełnić w końcu roku obrachunkowego. 

Typ 
uprawy 

/a

Na 
gruncie 

/b

Technolo
gia 

produkcji 
/d

Produkt główny

Powód 
braku 
zbioru 

/h

Nawad
nianie /f

Produkt uboczny

Zbiór /g

1 7

Wyszczególnienie

Uprawa 
na cele 

energety
czne /c

Powierzchnia uprawy 
/e

2.5.1. Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę  warzyw 
i/lub truskawek: 

└──┘

└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
2.6. Powierzchnia wykorzystana przynajmniej raz w roku pod uprawę kkwiatów pod osłonami [m2]:

2.7. Główny system nawadniania stosowany w gospodarstwie (w uprawach innych niż pod osłonami wysokimi) /i:

pod osłonami [m2]:

w ogrodach towarowych [m2]:
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ZWIERZĘTA  (własne + obce w odchowie)
- MIESIĘCZNE STANY ZWIERZĄT (KONIE, BYDŁO, TRZODA CHLEWNA)

TABELA 5

Liczba sztuk fizycznych w ostatnim dniu miesiąca:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66-11-11
66-11-12
66-11-19
66-11-20
66-11-60
66-11-70

66-21-00
66-22-10
66-22-20
66-22-30
66-22-90

do hodowli 66-23-11
do opasu 66-23-12
do hodowli 66-23-21
do opasu 66-23-22

66-24-10
66-24-20
66-26-00
66-27-10
66-27-90

66-51-00
66-52-00
66-53-00

Knurki 66-54-10
Loszki 66-54-20

66-55-00
66-56-10
66-56-20
66-57-00

XIIIX X XI

Tr
zo

da
 c

hl
ew

na

do opasu

By
dł

o

Krowy

RAZEM bydło

do hodowli

VIIIVI VII

Klacze 3-letnie i starsze

VIV

RAZEM  trzoda chlewna

mamki

wybrakowane mleczne

pozostałe

byki

jałówki

Jałowizna
2-letnia
i starsza

Prosięta o wadze poniżej 20 kg

Wybrakowane knury i maciory

Warchlaki o wadze    
od 20 do 50 kg do tuczu

Trzoda chlewna do hodowli         
o wadze 50 kg i więcej

Tuczniki o wadze 50 kg i więcej

Maciory

Jałowizna
od 1 do 2 lat

Cielęta
poniżej 6 mies.

III
Gatunki i grupy zwierząt Kod

II

Ogiery 3-letnie i starsze

I

Ko
ni

e

Stan na 
pocz. roku

1

Pozostałe konie 3-letnie i starsze

Konie (źrebięta) poniżej 6 mies.

Konie od 2 do 3 lat

Konie (młodzież) od 6 mies. do 2 lat

Cielęta od 6 mies. do 1 roku

Knury

mleczne

RAZEM konie

Buhaje

pozostałe

byczki

jałówki
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ZWIERZĘTA (własne + obce w odchowie)
- MIESIĘCZNE STANY ZWIERZĄT (OWCE, KOZY, DRÓB)

TABELA 5 cd1

Liczba sztuk fizycznych w ostatnim dniu miesiąca:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66-31-10
66-31-20

Jarlice 1-roczne i starsze 66-31-30
66-31-90
66-36-00
66-37-00

66-41-10
66-41-20

Kózki 1-roczne i starsze 66-41-30
66-41-90
66-46-00
66-47-00

Kury nioski 66-61-21
Wybrakowane kury nioski 66-61-23
Koguty i pozostałe kury 66-61-29
Kurki na nioski 2 tyg. i starsze 66-61-40
Brojlery kurze 2 tyg. i starsze 66-61-50
Pisklęta kurze poniżej 2 tyg. 66-61-70
Dorosłe 66-6└──┘-10
Młode 66-6└──┘-60
Pisklęta poniżej 2 tyg. 66-6└──┘-70
Dorosłe 66-6└──┘-10
Młode 66-6└──┘-60
Pisklęta poniżej 2 tyg. 66-6└──┘-70

RAZEM drób

O
w

ce

Jagnięta do 3 mies.

Matki kozie 

RAZEM kozy

D
ró

b

Ku
ry

Kozły

Pozostałe kozy 1-roczne i starsze

Tryki 

Matki owcze 

Koźlęta do 3 mies.

IX X
Gatunki i grupy zwierząt Kod

I XII

RAZEM owce

Ko
zy

III IVII VI XIVII VIII

Młodzież kozia od 3 mies. do 1 roku

Pozostałe owce 1-roczne i starsze

Młodzież owcza od 3 mies. do 1 roku

V

1

Stan na 
pocz. roku
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ZWIERZĘTA (własne + obce w odchowie)
- MIESIĘCZNE STANY ZWIERZĄT (POZOSTAŁE ZWIERZĘTA)

TABELA 5 cd2

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

66-91-00
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘

REJESTR URODZEŃ i UPADKÓW ZWIERZĄT WŁASNYCH (informacja dodatkowa do obrotu stada) TABELA 6

2 3 = 4+...+15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[a] Urodzenia
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘

[b] Upadki, kradzieże, zaginięcia itp.
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘
66 -└──┴──┘└──┴──┘

Pszczoły - pnie

1

Liczba sztuk fizycznych w ostatnim dniu miesiąca:Stan na 
pocz. 
roku

KodGatunki i grupy zwierząt

I II

RAZEM pozostałe zwierzęta

Po
zo

sta
łe

 z
w

ie
rz

ęt
a

Zapisy pomocnicze - liczba sztuk własnych żywourodzonych lub padłych (w miesiącach):

III IV V XI XIIVI VII VIII IX X
Kod

Ogółem 
w roku

RAZEM

Grupa zwierząt

1

RAZEM
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ZUŻYCIE PRODUKTÓW WŁASNYCH (potencjalnie towarowych) na SIEW, SADZENIE,  PASZE, WYLĘG oraz PRZERÓB TABELA 7

[zł] [gr] [dt, kg] [dt, kg, l] [szt.] [dt, kg, l] [szt.]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

2. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

3. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

4. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

7. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

8. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

9. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

10. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

11. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

12. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

13. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

14. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

15. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

16. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

17. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

18. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

19. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

20. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

a/ Bez nakładów ponoszonych na inwestycje w toku i rekultywacje gruntów oraz na 
produkcję roślinną cyklu długiego. Wysiewy pod produkcję roślinną w toku cyklu krótkiego - 

zapisać zarówno w tab. 7 jak����������������

koni bydła owiec, kóz
trzody 
chlew.

5

RAZEM

Cena 
jednostkowa 

netto

Ilość zużyta    
na siew        

i sadzenie /a

Ilość zużyta na pasze dla:

Kw
ar

ta
ł

Rodzaj produktu lub nazwa grupy zwierząt Kod J. m.

d/ Produkty surowe oraz zwierzęta. Dotyczy surowców kierowanych do przerobu uszlachetniającego z 
przeznaczeniem na sprzedaż. Nie dotyczy drobnych przerobów dokonywanych w gosp. domowym.

b/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, 
zwierzęta futerkowe, z komercyjnej hodowli zwierząt 
domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady.

c/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do 
agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące.

Zużycie jaj 
na wylęg

produkty 
surowe

zwierzętadrobiu
pozost. 

zwierząt /c

zwierząt 
zalicz. do 
OGA /b

Przeznaczono na przerób /d
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ZUŻYCIE PRODUKTÓW WŁASNYCH (potencjalnie towarowych) na SIEW, SADZENIE,  PASZE, WYLĘG oraz PRZERÓB TABELA 7

[zł] [gr] [dt, kg] [dt, kg, l] [szt.] [dt, kg, l] [szt.]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

2. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

3. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

4. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

7. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

8. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

9. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

10. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

11. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

12. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

13. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

14. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

15. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

16. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

17. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

18. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

19. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

20. 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

produkty 
surowe

zwierzęta

5

RAZEM

Kod J. m.

Cena 
jednostkowa 

netto

Ilość zużyta    
na siew        

i sadzenie /a

a/ Bez nakładów ponoszonych na inwestycje w toku i rekultywacje gruntów oraz na 
produkcję roślinną cyklu długiego. Wysiewy pod produkcję roślinną w toku cyklu krótkiego - 
zapisać zarówno w tab. 7  jak i w tab. 12 KOiZ.

b/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, 
zwierzęta futerkowe, z komercyjnej hodowli zwierząt 
domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady.

c/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do 
agroturystyki, daniele, sarny, dziki, psy stróżujące.

d/ Produkty surowe oraz zwierzęta. Dotyczy surowców kierowanych do przerobu uszlachetniającego z 
przeznaczeniem na sprzedaż. Nie dotyczy drobnych przerobów dokonywanych w gosp. domowym.

Ilość zużyta na pasze dla:
Zużycie jaj 
na wylęg

Przeznaczono na przerób /d

koni bydła owiec, kóz
trzody 
chlew.

drobiu
zwierząt 
zalicz. do 
OGA /b

pozost. 
zwierząt /cKw

ar
ta

ł

Rodzaj produktu lub nazwa grupy zwierząt
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NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA Z GOSPODARSTWA ROLNEGO  /a TABELA 8

[kod] [szt.] [zł] [gr] [%]
1 2 3 4 5 6 8

1.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

2.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

3.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

4.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

5.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

6.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

7.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

8.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

9.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

10.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

11.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

12.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

13.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

14.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

15.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

16.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

17.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

18.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

19.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

20.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

21.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

J. m.

Kw
ar

ta
ł

Przedmiot przekazania /b Kod

Pr
ze

zn
ac

ze
ni

e 
zw

ie
rz

ąt
 /

c Ilość zwierząt 
(informacja 
dodatkowa 
do obrotu 

stada)

7 9 10

Cena jednostkowa 
brutto

Stawka 
VAT

Przekazania poza gospodarstwo rolne

Do gosp. domowego Pozostałe
Ilość

[szt., kg, dt, l, ha, m3, h, tonokm, km]

c/ Dotyczy wyłącznie kodów zwierząt oraz kolumny 10 'Przekazania poza gospodarstwo rolne: 
Pozostałe'
PPrzeznaczenie zwierząt - kody:
1 - na ubój;
2 - do dalszego chowu;
3 - brak informacji.

a/ Dotyczy nieodpłatnych przekazań: produktów, zwierząt, usług, obrotowych środków produkcji, rzeczowych składników 
majątku trwałego, a także oszacowanego czynszu dzierżawnego za oddanie w czasowe (nieodpłatne) użytkowanie 
rzeczowych środków trwałych.
b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20].

RAZEM
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NIEODPŁATNE PRZEKAZANIA DO GOSPODARSTWA ROLNEGO  /a TABELA 9

[szt.] [zł] [gr]
1 2 3 4

1.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

2.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

3.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

4.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

5.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

6.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

7.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

8.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

9.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

10.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

11.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

12.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

13.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

14.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

15.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

16.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

17.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

18.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

19.
└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

20. └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

RAZEM

Uwaga: Przekazania całej inwestycji w toku + materiałów + usług + pracy dorywczej z nią związanej powinny być kodowane kodem właściwej inwestycji w toku.

b/ W przypadku rzeczowych środków  trwałych i WNiP wpisać przewidywaną liczbę lat użytkowania i rok rozpoczęcia eksploatacji środka trwałego, przy pojazdach także charakterystykę (moc, pojemność, ładowność), a przy 
nasadzeniach leśnych wiek drzew i stopień zadrzewienia. W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20].

a/ Dotyczy nieodpłatnych przekazań: obrotowych środków produkcji, zwierząt, usług, pracy ludzi, rzeczowych składników majątku trwałego przekazanych na stałe oraz szacunkowego czynszu za rzeczowe środki trwałe przekazane 
w czasowe użytkowanie.

[szt., kg, dt, l, ha, m3, h, km, tonokm]

Przedmiot przekazania /b Kod

7

Przekazania do gospodarstwo rolnego

5 = 7 +  8

Pozostałe
Cena jednostkowa 

brutto
Ilość Z gosp. domowego

6
[szt., kg, dt, l, ha, m3, h, km, tonokm]

8

Ilość

Ilość zwierząt 
(informacja 

dodatkowa do 
obrotu stada)

J. m.
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ROZDYSPONOWANIE ZUŻYTYCH PASZ i ŚCIOŁÓW z ZAKUPÓW
oraz z NIEODPŁATNYCH PRZEKAZAŃ

TABELA 10

1 2 3=4+.+10 4 5 6 7 8 9 10

Ziarna paszowe całe i rozdrobnione ze zbóż 52-11-10 100% % % % % % % %

Nasiona paszowe całe i rozdrobnione ze strączkowych 52-11-20 100% % % % % % % %

Ziarna i nasiona paszowe całe i rozdrobnione z pozostałych roślin 52-11-90 100% % % % % % % %

Śruty poekstrakcyjne, makuchy z soi 52-19-11 100% % % % % % % %

Śruty poekstrakcyjne, makuchy z rzepaku 52-19-12 100% % % % % % % %

Śruty poekstrakcyjne,  makuchy z pozostałych roślin 52-19-19 100% % % % % % % %

Wysłodki suche 52-19-20 100% % % % % % % %

Pozostałe pasze treściwe - pozostałe (otręby, mączki, susze z okopowych itp.) 52-19-90 100% % % % % % % %

Pasze mineralne 52-21-00 100% % % % % % % %

Specjalistyczne dodatki paszowe 52-22-00 100% % % % % % % %

Pasze objętościowe suche 52-31-00 100% % % % % % % %

Pasze objętościowe soczyste 52-32-00 100% % % % % % % %

Pasze objętościowe płynne 52-33-00 100% % % % % % % %

Mleko i przetwory mleczne 52-41-00 100% % % % % % % %

Mleko w proszku 52-42-00 100% % % % % % % %

Preparaty mlekozastępcze 52-43-00 100% % % % % % % %

Środki do konserwacji pasz 52-50-00 100% % % % % % % %

Słomy i inne ścioły 52-60-00 100% % % % % % % %

[%]

zwierzęta 
zalicz. do 
OGA /a

a/ Zwierzęta zaliczane do OGA: ryby i pozostałe akwakultury, zwierzęta futerkowe, z komercyjnej hodowli zwierząt domowych: psy, koty, ptaki, itp., owady.

b/ Np.: kucyki i inne zwierzęta używane do agroturystyki,  daniele, sarny, dziki, psy stróżujące.

Rodzaj paszy lub ściołu Kod
Zużycie 
ogółem     
w  roku

z tego zużycie w % przez:

konie bydło owce i kozy
trzodę 

chlewną
drób

pozostałe 
zwierzęta /b
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ROZDYSPONOWANIE KOSZTÓW WSPÓLNYCH /a TABELA 11

Gosp. Domowe Pozostałe

1 2 3 = 4 + 5 + 6 4 5 6

Węgiel, miał, brykiety 53-11-00 100 % % % %

Drewno opałowe 53-12-00 100 % % % %

Koks 53-13-00 100 % % % %

Gaz opałowy przewodowy 53-14-10 100 % % % %

Gaz opałowy bezprzewodowy 53-14-20 100 % % % %

Olej opałowy 53-15-00 100 % % % %

Benzyna - kupowana do dużych zbiorników (np. beczek, cystern) 53-31-00 100 % % % %

Olej napędowy - kupowany do dużych zbiorników (np. beczek, cystern) 53-32-00 100 % % % %

Opłata za energię elektryczną 82-10-00 100 % % % %

Opłaty za wodę 82-20-00 100 % % % %

Opłaty za telefon 82-70-00 100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
100 % % % %

a/ Koszty wspólne - koszty, które wstępnie uznano za koszty gospodarstwa rolnego, a których część (wg faktycznego zużycia) powinna obciążyć gospodarstwo domowe i ewentualnie działalność pozarolniczą. 

z tego:

Gospodarstwo 
rolne

Poza gospodarstwo rolne:
Wyszczególnienie Kod Ogółem

%
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PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU - CYKL KRÓTKI /a TABELA 12

Wartość
[zł] [gr] [zł]

1 2 3 4 6 = 4 * 5

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Ilość

a/ Dotyczy nakładów poniesionych na oziminy i pod przyszłoroczne zasiewy roślin jarych.

Cena jednostkowa netto

5

b/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20].

Z 
w

ła
sn

ej
 p

ro
du

kc
ji 

pr
ze

ni
eś

ć
z 

ta
b.

 7
, k

ol
. 6

Z 
m

at
er

ia
łó

w
 d

o 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 o

pe
ra

cy
jn

ej

RAZEM

Rodzaj nakładu /b Kod J. m. 
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PRODUKCJA ROŚLINNA w TOKU - CYKL DŁUGI (szkółki drzew owocowych, ozdobnych, iglaki na choinki) TABELA 13

Wartość netto Wartość netto Wartość netto Wartość netto Wartość netto Wartość netto
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

2 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

3 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

4 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

5 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

7 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

8 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

9 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

10 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

11 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

12 Inne koszty uprawy 51-90-00

13 71-19-00

14 73-00-09 godz.

15 74-00-00 godz.

16 75-00-└──┴──┘ godz.

17 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

18 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

19 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

20

21 ha

b/ Kody:   1 - ze stanu początkowego;   3 - z zakupu;   4 - z nieodpłatnych przekazań; 5 - rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym: na ziemi wykorzystanej w danym roku pod 
uprawę w plonie głównym;  6 - rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym: na ziemi nie wykorzystanej w danym roku pod uprawę w plonie głównym.

//a Kody: 0 - nienawadniana; 1 - nawadniana. c/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20].

Nazwa uprawy:

L.p.

02-└──┴──┘└──┴──┘

Ilość

Kod uprawy:

Rok rozpoczęcia uprawy:

Powierzchnia uprawy [ha]:

Praca najemna dorywcza

Rodzaj nakładu, kosztu J.m.

└──┘

Praca najemna stała

Kod pochodzenia uprawy /b:

Usługi mechanizacyjne obce

Z własnej 
produkcji

Z materiałów do 
działalności 

operacyjnej /c

02-└──┴──┘└──┴──┘ 02-└──┴──┘└──┴──┘02-└──┴──┘└──┴──┘

Ilość IlośćIlość

└──┘└──┘ └──┘└──┘

Ilość

Nawadnianie /a
└──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘

02-└──┴──┘└──┴──┘ 02-└──┴──┘└──┴──┘

Praca z nieodpłatnych przekazań

Powierzchnia, z której pozyskano produkcję

Razem koszty z pozycji (20 = 1 + ... + 13 + 15 + 16)

Stołowanie i 
zamieszkiwanie 
pracowników

Kod Ilość

└──┘
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WYKAZ STRAT LOSOWYCH oraz PRZYZNANYCH ODSZKODOWAŃ z TYTUŁU UBEZPIECZENIA
KONKRETNYCH UPRAW i ZWIERZĄT/a 

TABELA 14 

[zł] [gr] [zł] [gr]
3

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

└──┴──┘

  UŻYTKOWANE LIMITY PRODUKCYJNE TABELA 15 

3 4

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

Forma 
własności 

/a

18-4└──┘└──┴──┘

18-4└──┘└──┴──┘

└──┘

[%]

% zniszczenia     
lub ubytku /b

5

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

z tego: 

└──┘

a/ Forma własności: 1 - własne; 2 - dodzierżawione

J. m. 

b/ Dotyczy wyłącznie limitów produkcyjnych będących własnością gospodarstwa rolnego (kolumna 3 --> kod = 1).

a/ Z tytułu: klęsk żywiołowych, kradzieży, wypadków drogowych. c/ Podać w przypadku zwierząt oraz wszystkich środków obrotowych magazynowalnych.

b/ % zniszczenia lub ubytku zapisać tylko w przypadku rzeczowych środków trwałych i środków trwałych w budowie.

18-4└──┘└──┴──┘

Limity produkcyjne

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

18-4└──┘└──┴──┘

18-4└──┘└──┴──┘

d/ Podać tylko i wyłącznie w przypadku przyznanych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia konkretnych upraw i zwierząt.

 Ilość

5

oddzierżawiono /b

6

18-4└──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

RAZEM

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

1 2

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

Wyszczególnienie

Kod

2

Przyznane odszkodowanie /d

└──┘

└──┘

Wartość zniszczenia lub ubytku 
/c

7

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

└──┘

Kod

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

M-c 
straty

6

Dotyczy: 
1= stanu początkowego;

2 = roku bieżącego
4

└──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┘

└──┘

└──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘
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ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: DRZEWOSTAN LEŚNY, SADY i PLANTACJE WIELOLETNIE TABELA 16

Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 66-11-19 godz.

2 16-30-└──┴──┘ godz.

3 16-20-└──┴──┘ tonokm

4 16-10-└──┴──┘ km

5 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

7 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

8 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

9 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

10 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

11 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

12 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

13 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

14 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

15 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

16 72-00-00 godz.

17 73-00-09 godz.

18 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

19 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

20 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

21

22 kod

23 Przewidywana liczba lat użytkowania środka trwałego /f lata

c/ Ilość tonokm = ilość przewiezionego ładunku w tonach x ilość przejechanych kilometrów.
b/ Kody:   1 - ze stanu początkowego;   3 - z zakupu;   4 - z nieodpłatnych przekazań; 5 - rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym: na 
ziemi wykorzystanej w danym roku pod uprawę w plonie głównym;  6 - rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym: na ziemi nie wykorzystanej 
w danym roku pod uprawę w plonie głównym.

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘ 1└──┘└──┴──┘└──┴──┘ 1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

d/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20].
e/ W przypadku likwidacji środka trwałego w budowie zamierzonej przez rolnika (np. z przyczyn ekonomicznych) w pole "Kod środka trwałego" należy wpisać wyraz "LIKWIDACJA".

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘1└──┘└──┴──┘└──┴──┘
Kod środka trwałego po zakończeniu inwestycji /e 1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Razem koszty z pozycji (21 =  5 + … + 16)

f/ Należy wypełnić jedynie dla sadów i plantacji wieloletnich.

a/ Na gruntach dodzierżawionych należy użyć kodu z grupy 02 lub 03.

Z własnej 
produkcji

Praca własna

Z materiałów do 
działalności 
operacyjnej /d

Praca najemna stała

Stołowanie i 
zamieszkiwanie 
pracowników

Siła pociągowa 
własna

Konie

Ciągnik

Samochód ciężarowy /c

Samochód osobowy

└──┘

Wyszczególnienie Kod J. m. Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość

Kod pochodzenia inwestycji /b: └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘

LLista kontrolna:   
�_DRZEWOSTAN LEŚNY   �_SADY i PLANTACJE WIELOLETNIE

Nazwa środka trwałego w budowie:

L.p.

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Powierzchnia w ha:

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘ 0└──┘└──┴──┘└──┴──┘0└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Rok rozpoczęcia inwestycji:

Kod środka trwałego w budowie /a: 0└──┘└──┴──┘└──┴──┘ 0└──┘└──┴──┘└──┴──┘
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ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: POZOSTAŁE TABELA 17

Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość Wartość
[zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 66-11-19 godz.

2 16-30-└──┴──┘ godz.

3 16-20-└──┴──┘ tonokm

4 16-10-└──┴──┘ km

5 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

6 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

7 6└──┘└──┴──┘└──┴──┘

8 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

9 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

10 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

11 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

12 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

13 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

14 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

15 5└──┘└──┴──┘└──┴──┘

16 72-00-00 godz.

17 73-00-09 godz.

18 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

19 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

20 7└──┘└──┴──┘└──┴──┘ dni

21

22 kod

23 Przewidywana liczba lat użytkowania środka trwałego lata

24
         

KM,cm3,t

e/ W przypadku likwidacji środka trwałego w budowie zamierzonej przez rolnika (np. z przyczyn ekonomicznych) w pole "Kod środka trwałego" należy wpisać 
wyraz "LIKWIDACJA".

Ilość

LLista kontrolna:   
�_NOWE INWESTYCJE oraz ULEPSZENIA BUDOWLANO - MONTAŻOWE i TECHNICZNE    �_ZAKŁADANIE TUZ ��_REKULTYWACJE GRUNTÓW

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Praca najemna stała

Kod środka trwałego po zakończeniu inwestycji  /e

Praca własna

a/ Na gruntach dodzierżawionych należy użyć kodu 08-21* lub 08-24*.

L.p.

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

KodWyszczególnienie Ilość

Z własnej produkcji

Z materiałów do 
działalności 
operacyjnej /d

Konie

IlośćJ. m. Ilość IlośćIlość

└──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┘ └──┘└──┘ └──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Samochód osobowy

d/ W przypadku nawozów mineralnych wpisać zawartość procentową NPK [N, P2O5, K20].

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Nazwa środka trwałego w budowie lub ulepszenia:

Kod środka trwałego w budowie lub ulepszenia /a:

Rok rozpoczęcia inwestycji lub ulepszenia:

Kod środka trwałego podlegającego ulepszeniu lub zmianie funkcji:

Kod pochodzenia inwestycji lub ulepszenia /b:

Jednostka miary:

Ilość [m, szt., ha, m3]:

b/ Kody:   1 - ze stanu początkowego;   2 - rozpoczęta przez rolnika w roku bieżącym;   3 - z zakupu;   4 - z nieodpłatnych przekazań.

└──┘

Charakterystyka pojazdu

Siła pociągowa 
własna

Stołowanie i 
zamieszkiwanie 
pracowników

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Razem koszty z pozycji (21 =  5 + … + 16)

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

Ciągnik

Samochód ciężarowy /c

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

c/ Ilość tonokm = ilość przewiezionego ładunku w tonach x ilość przejechanych kilometrów.

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘ 1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

0└──┘└──┴──┘└──┴──┘ 0└──┘└──┴──┘└──┴──┘
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REJESTR UTRACONYCH WARTOŚCI oraz UMORZEŃ TABELA 18

[zł] [gr]
1 2 3

[a] Zaliczki wniesione

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

[b] Należności

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

[c] Finansowy majątek trwały └──┘

18-3└──┘└──┴──┘ └──┘

18-3└──┘└──┴──┘ └──┘

[d] Środki pieniężne

31-└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

31-└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

[e] Kredyty, pożyczki

4└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

4└──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

[f] Pozostałe zobowiązania długoterminowe

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

[g] Zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw produktów i usług

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

  └──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘ └──┘

RAZEM

Wyszczególnienie Kod
Wartość

4

Dotyczy:
1= stanu początkowego;

2 = roku bieżącego.

[h] Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pobranych materiałów i usług oraz niezapłaconych świadczeń finansowych
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LIKWIDACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH TABELA 19 

NOTATKI

Wyszczególnienie
Kod

środka trwałego

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

1 2

1└──┘└──┴──┘└──┴──┘

% likwidacji

3
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ZMIANY w ZASOBACH ZIEMI WŁASNEJ TABELA POMOCNICZA A 

//a /b

TABELA POMOCNICZA B

/a /a /a /a /a /a
[lata] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.] [ar] [pkt.]

1 2 3 5 7 9 11 12 13 15 17 20

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

└──┴──┘└──┴──┘└──┴──┘

Wiek 
drzew

19

a/ Stopień zadrzewienia → maksymalnie = 1,0 pkt. b/ Także z tytułu strat losowych (np. pożaru).
UWAGA: W kolumnach "Ubyło" oraz w kolumnie "Koniec roku" → stopień zadrzewienia może być mniejszy niż w kolumnach: "Stan na początek roku", "z zakupu", "z daru" jeśli w drzewostanach starszych dokonano znaczącego wyrębu przerzedzającego.

[ha] [lata] [ha]
4 6 8 10 14 16 18

[ha]

Stan na koniec roku
Wiek 
drzew

Powierzchnia /a
z zakupu z daru z własnych nasadzeń sprzedano darowano wyrąb likwidacyjny /b

Powierzchnia /a
Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia

a/ = powierzchnie wykazane w Tabeli 1 'ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 01.01.' SAiZ c/ Grunty leśne = grunty pod lasami + grunty 
zadrzewione i zakrzewione.

d/ Pozostałe grunty = grunty pod stawami rybnymi oraz pod wodami stojącymi nadającymi się do chowu i hodowli 
ryb, żwirownie itp., pod budynkami gospodarczymi i dla agroturystyki, drogami, podwórkiem oraz nieużytki.b/ = powierzchnie wykazane w Tabeli 1 (1) 'ZASOBY ZIEMI WŁASNEJ NA DZIEŃ 31.12.' SWAiZ

ZMIANY w DRZEWOSTANIE LEŚNYM

Gatunek drzew Kod

Stan na początek roku Przybyło Ubyło

Powierzchnia Powierzchnia
[ha] [ha] [ha] [ha][ha]

Grunty leśne /c 11-20-00

Grunty pod zabudową mieszk. i dział. pozarolniczą 11-70-00

Pozostałe grunty związane z gosp. rolnym /d 11-91-00

8 9

OGÓŁEM do ROZLICZENIA:

Użytki rolne 11-10-00

[ha] [ar]

1 2 3 4 5 6 7

[ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar]
Rodzaj gruntu Kod

Powierzchnia na
początek roku

Przybyło Ubyło
darowano na przeklasyfikowanie

[ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar] [ha] [ar]

Powierzchnia na
koniec rokuz zakupu z daru z przeklasyfikowania sprzedano


