
ZAŁĄCZNIK Nr 1  

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE ROLNYM WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY 

KRAJOWE, W TYM W BADANIU METOD PRODUKCJI ROLNEJ 

I.   Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym 

1.   Dane dotyczące osób fizycznych: 

1)   nazwisko i imiona; 

2)   data urodzenia; 

3)   płed; 

4)   numer PESEL; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

6)   numer identyfikacyjny REGON; 

7)   adres zameldowania; 

8)   adres zamieszkania lub pobytu; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres siedziby gospodarstwa rolnego; 

11)  numer telefonu stacjonarnego; 

12)  numer telefonu komórkowego; 

13)  adres poczty elektronicznej. 

2.   Dane dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej: 

1)   nazwa; 

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3)   numer identyfikacyjny REGON; 

4)   adres siedziby podmiotu; 

5)   adres siedziby gospodarstwa rolnego; 

6)   numer telefonu stacjonarnego; 

7)   numer telefonu komórkowego; 

8)   adres poczty elektronicznej. 



3.   Dane dotyczące gospodarstw rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej według siedziby użytkownika gospodarstwa rolnego oraz siedziby 

gospodarstwa rolnego: 

1)   użytkowanie gruntów: 

a)   powierzchnia gruntów ogółem, 

b)   powierzchnia użytków rolnych ogółem, 

c)   powierzchnia użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej ogółem, 

d)   powierzchnia gruntów ornych, 

e)   powierzchnia zasiewów; 

2)   powierzchnia upraw w ogrodach przydomowych: 

a)   ziemniaki, 

b)   warzywa, 

c)   truskawki, 

d)   pozostałe uprawy; 

3)   powierzchnia łąk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej; 

4)   powierzchnia łąk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej wyłączonych z produkcji; 

5)   powierzchnia pastwisk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej; 

6)   powierzchnia pastwisk trwałych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej wyłączonych z 

produkcji; 

7)   powierzchnia upraw trwałych ogółem; 

8)   powierzchnia sadów; 

9)   powierzchnia plantacji drzew i krzewów szybkorosnących na gruntach leśnych: 

a)   ogółem, 

b)   wykorzystywana na cele energetyczne: 

-   ogółem, 

-   wierzba energetyczna, 

-   topola, 

-   robinia akacjowa; 

10)  powierzchnia plantacji drzew i krzewów szybkorosnących na użytkach rolnych: 



a)   ogółem, 

b)   wykorzystywana na cele energetyczne: 

-   ogółem, 

-   wierzba energetyczna, 

-   topola, 

-   robinia akacjowa; 

11)  powierzchnia plantacji drzew owocowych: 

a)   ogółem, 

b)   jabłonie, 

c)   grusze, 

d)   śliwy, 

e)   wiśnie, 

f)   czereśnie, 

g)   orzechy włoskie, 

h)   pozostałe; 

12)  powierzchnia uprawy krzewów owocowych i plantacji jagodowych: 

a)   ogółem, 

b)   agrest, 

c)   porzeczki, 

d)   maliny, 

e)   leszczyna, 

f)   pozostałe: 

-   ogółem, 

-   borówka wysoka, 

-   aronia; 

13)  szkółki drzew i krzewów owocowych; 

14)  szkółki drzew i krzewów ozdobnych; 



15)  szkółki drzew leśnych do celów handlowych; 

16)  inne uprawy trwałe: 

a)   wiklina, 

b)   drzewa owocowe poza plantacjami, 

c)   krzewy owocowe poza plantacjami, 

d)   pozostałe uprawy trwałe; 

17)  działki wchodzące w skład powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego: 

a)   liczba działek stanowiących odrębne części, wchodzących w skład powierzchni użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego, 

b)   odległośd siedziby gospodarstwa rolnego od najdalszej działki stanowiącej odrębną częśd, 

wchodzącej w skład powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego; 

18)  struktura własnościowa użytków rolnych ogółem w ha fizycznych: 

a)   powierzchnia użytków rolnych własnych, bez wydzierżawionych osobom trzecim, 

b)   powierzchnia użytków rolnych dzierżawionych od innych osób, bez wydzierżawionych osobom 

trzecim, 

c)   powierzchnia użytków rolnych użytkowanych wspólnie i inne rodzaje użytkowania, bez 

wydzierżawionych osobom trzecim, w części przypadającej użytkownikowi; 

19)  struktura własnościowa użytków rolnych ogółem w ha przeliczeniowych: 

a)   powierzchnia użytków rolnych własnych, bez wydzierżawionych osobom trzecim, 

b)   powierzchnia użytków rolnych dzierżawionych od innych osób, bez wydzierżawionych osobom 

trzecim, 

c)   powierzchnia użytków rolnych użytkowanych wspólnie i inne rodzaje użytkowania, bez 

wydzierżawionych osobom trzecim, w części przypadającej użytkownikowi; 

20)  struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego - udział w 

łącznych dochodach gospodarstwa domowego: 

a)   z tytułu prowadzenia rolniczej działalności gospodarczej, 

b)   z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, 

c)   z tytułu emerytury i renty, 

d)   z pracy najemnej, 

e)   z innych źródeł niezarobkowych, poza emeryturą i rentą; 



21)  planowanie przejścia użytkownika gospodarstwa rolnego do 2013 r. na emeryturę lub rentę i 

przekazania gospodarstwa rolnego następcom; 

22)  planowany następca użytkownika gospodarstwa rolnego: 

a)   osoba z rodziny, 

b)   osoba spoza rodziny, 

c)   następca nieustalony; 

23)  udział bezpośredniej sprzedaży produkcji rolniczej gospodarstwa w wartości ogólnej sprzedaży 

gospodarstwa rolnego; 

24)  powierzchnia zasiewów i upraw: 

a)   zboża ogółem: 

-   pszenica ozima, 

-   pszenica jara, 

-   jęczmieo ozimy, 

-   jęczmieo jary, 

-   pszenżyto ozime, 

-   pszenżyto jare, 

-   mieszanki zbożowe ozime, 

-   mieszanki zbożowe jare, 

-   gryka, 

-   proso, 

-   pozostałe zboża, 

b)   mieszanki zbożowo-strączkowe ozime na ziarno, 

c)   mieszanki zbożowo-strączkowe jare na ziarno, 

d)   strączkowe jadalne na ziarno: 

-   groch, 

-   fasola, 

-   bób, 

-   inne strączkowe jadalne, 



e)   strączkowe pastewne na ziarno: 

-   peluszka - groch polny, 

-   wyka, 

-   bobik, 

-   łubin słodki, 

-   inne strączkowe pastewne, 

f)   strączkowe pastewne na zielonkę, 

g)   okopowe pastewne: 

-   buraki pastewne, 

-   inne okopowe pastewne, 

h)   rośliny oleiste: 

-   rzepak i rzepik ozimy, 

-   rzepak i rzepik jary, 

i)   cykoria, 

j)   warzywa gruntowe: 

-   ogółem, 

-   kapusta, 

-   kalafiory, 

-   cebula, 

-   marchew jadalna, 

-   buraki dwikłowe, 

-   pomidory, 

-   ogórki, 

-   pozostałe, 

k)   warzywa gruntowe w płodozmianie z uprawami rolnymi, 

l)   warzywa gruntowe w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi, 

m)   warzywa pod osłonami: 



-   ogółem, 

-   pomidory, 

-   ogórki, 

-   papryka, 

-   pozostałe, 

n)   truskawki gruntowe: 

-   ogółem, 

-   w płodozmianie z uprawami rolnymi, 

-   w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi, 

o)   inne uprawy pod osłonami: 

-   ogółem, 

-   truskawki, 

p)   motylkowe pastewne na zielonkę, 

r)   uprawy nasienne: 

-   motylkowe pastewne, 

-   trawy polowe i inne pastewne na gruntach ornych, 

-   inne uprawy nasienne, 

s)   uprawy na przyoranie: 

-   strączkowe pastewne - bez łubinu gorzkiego, 

-   łubin gorzki, 

-   motylkowe pastewne, 

-   trawy polowe, 

-   inne uprawy na przyoranie, 

t)   poplony jare, 

u)   poplony ozime, 

v)   uprawy prowadzone na gruntach ornych z przeznaczeniem na cele energetyczne: 

-   zboża ogółem - bez kukurydzy, 



-   kukurydza, 

-   rzepak i rzepik, 

-   buraki cukrowe, 

-   inne uprawy jednoroczne, 

-   róża bezkolcowa, 

-   ślazowiec pensylwaoski, 

-   miskant olbrzymi, 

-   topinambur, 

-   rdest sachalioski, 

-   mozga trzcinowata, 

-   inne uprawy wieloletnie; 

25)  zwierzęta gospodarskie: 

a)   jałówki poniżej 1 roku ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi, 

b)   jałówki w wieku 1-2 lat ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi, 

c)   jałówki w wieku 2 lat i powyżej ras mięsnych i krzyżówek z rasami mięsnymi, 

d)   warchlaki o wadze 20-50 kg, 

e)   trzoda chlewna do dalszego chowu o wadze 50 kg i więcej: 

-   knury i knurki: 

--   ogółem, 

--   knury rozpłodowe, 

-   lochy prośne: 

--   ogółem, 

--   lochy prośne po raz pierwszy, 

-   lochy pozostałe - nieprośne i luźne: 

--   ogółem, 

--   loszki jeszcze nigdy nie kryte, 

f)   trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej - tuczniki, 



g)   jagnięta, 

h)   maciorki owcze użytkowane w kierunku mlecznym, 

i)   maciorki owcze użytkowane w innych kierunkach, 

j)   pozostałe owce dorosłe, 

k)   kozy - samice jednoroczne pokryte po raz pierwszy, 

l)   konie 3-letnie i starsze, 

m)   kury i koguty dorosłe na rzeź, 

n)   kury nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych, 

o)   kury nioski do produkcji jaj wylęgowych, 

p)   indyczki do produkcji jaj wylęgowych, 

r)   zwierzęta futerkowe z wyłączeniem królików - samice; 

26)  ciągniki, maszyny i urządzenia: 

a)   samochody ciężarowe: 

-   ogółem, 

-   samochody ciężarowe do 2 ton ładowności, 

b)   przyczepy: 

-   ogółem, 

-   przyczepy ciągnikowe, 

c)   ciągniki własne według mocy silnika, 

d)   ciągniki wspólne według mocy silnika, 

e)   ciągniki własne lub wspólne zakupione w ostatnich 6 latach: 

-   ogółem, 

-   nowe, 

f)   maszyny silnikowe do uprawy gleby, 

g)   maszyny do zbioru zielonek i ziarna, 

h)   kombajny zbożowe, 

i)   silosokombajny: 



-   ogółem, 

-   silosokombajny samobieżne, 

j)   kosiarki ciągnikowe, 

k)   przyczepy zbierające, 

l)   prasy zbierające, 

m)   ładowacze chwytakowe, 

n)   pozostałe maszyny do zbioru, 

o)   kombajny ziemniaczane, 

p)   kombajny buraczane, 

r)   kopaczki do ziemniaków, 

s)   rozsiewacze nawozów i wapna, 

t)   rozrzutniki obornika, 

u)   sadzarki do ziemniaków, 

v)   agregaty uprawowe, 

w)   polowe opryskiwacze ciągnikowe, 

x)   sadownicze opryskiwacze ciągnikowe, 

y)   dojarki baokowe, 

z)   dojarki rurociągowe, 

za)  konwiowe schładzarki do mleka, 

zb)  zbiornikowe schładzarki do mleka; 

27)  zużycie nawozów: 

a)   nawozy azotowe: 

-   mocznik, 

-   saletra amonowa, 

-   roztwór saletrzano-mocznikowy, 

-   saletrzak, salmag, 

-   siarczan amonu, 



-   inne, 

b)   nawozy fosforowe: 

-   superfosfat potrójny, 

-   superfosfat borowy, 

-   superfosfat pylisty oraz granulowany, 

-   fosmag, 

-   superfosfat magnezowy, 

c)   nawozy potasowe: 

-   sól potasowa, 

-   siarczan potasowy, 

-   kamex, 

-   kainit, 

-   inne, 

d)   nawozy wapniowe: 

-   wapniowo-tlenkowe, 

-   wapniowo-węglanowe, 

-   wapniowo-magnezowe, 

-   dolomit, 

e)   nawozy wieloskładnikowe: 

-   fosforan amonu, 

-   polifoska, 

-   polimag, 

-   agrafoska, 

-   nawóz PKMg, 

-   nawóz NPKMgO - lubofoska, 

-   florovit, 

-   azofoska, 



-   vitaflor-1, 

-   mikroflor-1, 

-   flora, 

-   vitaflor-2, 

-   mikroflor-2, 

-   inne, 

f)   nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego: 

-   obornik, 

-   gnojówka, 

-   gnojowica. 

4.   Aktywnośd ekonomiczna osób w wieku 15 lat i więcej: 

1)   informacje o użytkowniku i członkach rodziny użytkownika gospodarstwa rolnego wspólnie z nim 

zamieszkujących oraz niezamieszkujących, jeżeli wykonywały prace w gospodarstwie rolnym, 

zbierane indywidualnie dla każdej z osób według poniższych cech: 

a)   nazwisko i imiona, 

b)   numer PESEL, 

c)   aktywnośd ekonomiczna bieżąca: 

-   wykonywanie pracy, 

-   charakterystyka tej pracy: 

--   w swoim gospodarstwie rolnym lub poza swoim gospodarstwem rolnym, 

--   wyłączna lub główna, lub dodatkowa, 

-   aktywne poszukiwanie pracy, 

-   gotowośd do podjęcia pracy, 

d)   informacje o osobie kierującej gospodarstwem rolnym: 

-   poziom wykształcenia ogólnego, 

-   staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego; 

2)   pracujący w gospodarstwie rolnym spoza rodziny użytkownika gospodarstwa rolnego: 

a)   informacje o stałych pracownikach najemnych w okresie 12 miesięcy: 



-   imiona i nazwisko, 

-   numer PESEL, 

b)   informacje o dniówkach przepracowanych przez dorywczych pracowników najemnych 

pracujących w gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy: 

-   płed - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety, 

c)   informacje o dniówkach przepracowanych przez osoby pracujące w ramach pomocy sąsiedzkiej w 

gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy: 

-   wkład pracy, 

-   płed - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety, 

d)   informacje o dniówkach przepracowanych przez pracowników kontraktowych pracujących w 

gospodarstwie rolnym w okresie 12 miesięcy: 

-   płed - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety, 

e)   informacje o dniówkach przepracowanych przez pozostałe osoby pracujące w gospodarstwie 

rolnym w okresie 12 miesięcy: 

-   wkład pracy, 

-   płed - dniówki przepracowane przez mężczyzn lub dniówki przepracowane przez kobiety. 

II.  Szczegółowy wykaz danych zbieranych w badaniu metod produkcji rolnej 

1.   Magazynowanie nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego - powierzchnia lub pojemnośd: 

1)   płyt obornikowych; 

2)   zbiorników na gnojówkę; 

3)   zbiorników na gnojowicę. 

2.   Ochrona roślin - stosowane pestycydy: 

1)   owadobójcze; 

2)   grzybobójcze i zaprawy nasienne; 

3)   chwastobójcze i hormonalne; 

4)   gryzoniobójcze. 


