
 

 

 

 

 

 

Dane potrzebne do samospisu 

Powszechny Spis Rolny 2020 

 

Numer gospodarstwa rolnego ( wskazany w piśmie z GUS) lub numer z ARiMR 

Pesel, telefon , adres e-mail.  

 

Użytkowanie gruntów i zasiewy stan na 1 czerwca 2020 r.  

Powierzchnia (w ha) z rozbiciem na użytki rolne oraz grunty pozostałe (własne i dzierżawione) 

Klasyfikacja użytków rolnych z rozbiciem na: -w dobrej kulturze rolnej  – zasiewy (na poszczególne uprawy), 

łąki, pastwiska trwałe, sady i inne uprawy trwałe, ogrody, grunty ugorowane,  

-pozostałe. 

Zwierzęta gospodarskie –pogłowie na 1 czerwca 2020 r.  

Liczba zwierząt gospodarskich. 

Bydło w rozbiciu na : byczki i jałówki poniżej 1 roku, byczki i jałówki od 1 do 2 lat, samce i jałówki w wieku 

2 lat i więcej, krowy mleczne. 

Świnie w rozbiciu na: prosięta o wadze do 20kg, warchlaki o wadze 20-50 kg, knury rozpłodowe, lochy prośne 

(w rozbiciu na prośne po raz pierwszy, pozostałe, nigdy nie kryte), tuczniki. 

Owce w rozbiciu na: jagnięta, maciorki użytkowane w kierunku mlecznym, maciorki użytkowane w innych 

kierunkach, pozostałe owce dorosłe. 

Kozy w rozbiciu na: samice 1 roczne i starsze, samice użytkowane do produkcji mleka. 

Drób w rozbiciu na: brojlery kurze, nioski do produkcji jaj konsumpcyjnych oraz jaj wylęgowych, indyki, 

gęsi, kaczki, drób pozostały.  

Pozostałe zwierzęta gospodarskie –konie ( w tym trzyletnie i starsze), króliki ( w tym samice królicze zdolne 

do rozrodu), zwierzęta futerkowe( w tym samice futerkowe), pszczoły( liczba pni pszczelich).  

Dane dotyczące systemu utrzymania zwierząt (z okresu 12 miesięcy) tj. liczba stanowisk w poszczególnych 

rodzajach budynków inwentarskich, dostęp do wybiegu, wypas pastwiskowy itd. 

Nawożenie (okres 12 miesięcy 02.06.2019-01.06.2020)  

Ilość zużytych nawozów mineralnych (azotowe, fosforowe, potasowe i wieloskładnikowe). Nazwy nawozów 

i ilość (w tonach lub litrach). 

Powierzchnia upraw nawożona. 



Nawozy naturalne (obornik, pomiot ptasi, gnojówka, gnojowica) – ilość(w tonach lub m3) i na jaką 

powierzchnię.  

Sposób przechowywania nawozów naturalnych na terenie gospodarstwa.  

Ochrona roślin (okres 12 miesięcy 02.06.2019-01.06.2020) 

Ilość zabiegów, urządzenia do zabiegów ochrony roślin.  

Budynki gospodarcze (okres 12 miesięcy 02.06.2019-01.06.2020) 

-do hodowli zwierząt ( obory, chlewnie, kurniki) w szt. i m2 

-silosy zbożowe i paszowe – szt. i tony  

-silosy na kiszonki – szt. i m3 

-kopce ziemne i techniczne z napowietrzaniem – szt. i tony 

-sortownie, przechowalnie i chłodnie – szt. i tony 

-stodoły – szt. i m3. 

Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze stan na 1 czerwca 2020 r.  

Ciągniki i ładowarki teleskopowe – szt. wg mocy silnika. 

Pozostałe (szt.): wykorzystujące sygnał GPS, kombajny zbożowe, kombajny buraczane, kombajny 

ziemniaczane, kombajny do zbioru owoców, silosokombajny, kopaczki do ziemniaków, przyczepy zbierające 

, prasy zbierające, sadzarki do ziemniaków, siewniki, agregaty uprawowe, polowe opryskiwacze, sadownicze 

opryskiwacze, rozsiewacze nawozów i wapna, rozrzutniki obornika, wozy asenizacyjne, kosiarki polowe, 

ładowacze chwytakowe i czołowe, roboty udojowe (zautomatyzowane stacje udojowe).  

Działalność gospodarcza (okres 12 miesięcy 02.06.2019-01.06.2020) 

Pytania dotyczą działalności w gospodarstwie rolnym (jaka była prowadzona); rolnicza, inna niż rolnicza 

działalność zarobkowa związana z gospodarstwem (np. agroturystyka, rękodzieło, przetwórstwo produktów 

rolnych) oraz inna niż rolnicza działalność.  

Struktura dochodów (okres 12 miesięcy 02.06.2019-01.06.2020) 

Procentowy udział rodzajów dochodów (rolnictwo, działalność, emerytury i renty, praca najemna, inne) w 

łącznych dochodach gospodarstwa rolnego wszystkich osób zamieszkujących razem z użytkownikiem 

gospodarstwa rolnego i wspólnie z nim utrzymujących się.  

Aktywność ekonomiczna (okres 12 miesięcy 02.06.2019-01.06.2020) 

Informacja o osobach pracujących przy produkcji i ponoszonych nakładach pracy (wymiar czasu pracy). 

 


