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Załącznik nr 2

WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W RAMACH SPISU ROLNEGO

1. Dane osób fizycznych będących użytkownikami gospodarstw rolnych:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL;

5) adres zamieszkania lub pobytu;

6) adres do korespondencji;

7) siedziba gospodarstwa rolnego;

8) współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;

9) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

10) adres poczty elektronicznej (e -mail).

2. Dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospo-
darstw rolnych:

1) nazwa;

2) numer identyfikacyjny REGON;

3) adres siedziby podmiotu;

4) siedziba gospodarstwa rolnego;

5) współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych;

6) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

7) adres poczty elektronicznej (e -mail).

3. Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego:

1) sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych;

2) zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego;

3) udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu:

a) prowadzenia działalności rolniczej,

b) prowadzenia działalności pozarolniczej,

c) pracy najemnej,

d) emerytury i renty,

e) innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą;

4) powierzchnia:

a) gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym,

b) zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania,

c) łąk trwałych,

d) łąk trwałych wyłączonych z produkcji,
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e) pastwisk trwałych,

f) pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu,

g) pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji,

h) upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny,

i) poplonów,

j) plantacji o krótkiej rotacji,

k) szkółek drzew i krzewów owocowych ogółem,

l) szkółek drzew i krzewów ozdobnych ogółem,

m) szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem,

n) upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów, z wyłączeniem szkółek, o których mowa w lit. k–m;

5) pogłowie zwierząt gospodarskich:

a) byczków poniżej 1 roku,

b) jałówek poniżej 1 roku,

c) warchlaków o wadze 20–50 kg,

d) loch prośnych,

e) loch prośnych po raz pierwszy,

f) loch pozostałych (nieprośnych i luźnych),

g) loszek hodowlanych (nigdy niekrytych),

h) knurów rozpłodowych,

i) świń przeznaczonych do uboju o wadze 50 kg i powyżej (tuczników),

j) maciorek owczych użytkowanych w kierunku mlecznym,

k) maciorek owczych użytkowanych w kierunkach innych niż mleczny,

l) jagniąt,

m) samic kóz użytkowanych do produkcji mleka,

n) koni ogółem,

o) koni w wieku 3 lat i powyżej,

p) kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych,

q) kur niosek do produkcji jaj wylęgowych,

r) samic zwierząt futerkowych;

6) chów i hodowla ryb:

a) powierzchnia stawów,

b) powierzchnia innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb,

c) objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb,

d) gatunki ryb;

7) liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

a) ciągników według mocy silnika,

b) ładowarek teleskopowych według mocy silnika,

c) kombajnów zbożowych,

d) silosokombajnów,

e) kombajnów ziemniaczanych,
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f) kombajnów buraczanych,

g) kombajnów do zbioru owoców,

h) siewników,

i) agregatów uprawowych,

j) kosiarek,

k) rozrzutników obornika,

l) wozów asenizacyjnych,

m) opryskiwaczy polowych,

n) opryskiwaczy sadowniczych,

o) niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin,

p) rozsiewaczy nawozów,

q) sadzarek do ziemniaków,

r) ładowaczy ciągnikowych,

s) kopaczek do ziemniaków,

t) pras zbierających,

u) przyczep zbierających,

v) urządzeń wykorzystujących sygnał GPS,

w) robotów udojowych;

8) korzystanie w gospodarstwie rolnym z maszyn lub urządzeń, o których mowa w pkt 7, niebędących własnością użyt-
kownika tego gospodarstwa;

9) zużycie nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych;

10) powierzchnia nawożona nawozami wapniowymi;

11) powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi;

12) zużycie nawozów naturalnych;

13) liczba zabiegów środkami ochrony roślin zastosowanych na powierzchnię:

a) upraw,

b) magazynową;

14) informacje o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowa-
nia środków ochrony roślin;

15) uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin:

a) personalnego doradztwa rolniczego,

b) systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,

c) progów ekonomicznej szkodliwości,

d) prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych,

e) innych źródeł doradztwa;

16) samoocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin;

17) liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym:

a) obór,

b) chlewni,

c) kurników,
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d) silosów:
– zbożowych,
– paszowych,
– na kiszonki,

e) sortowni i przechowalni,

f) kopców ziemnych,

g) stodół;

18) pracujący w gospodarstwie rolnym:

a) w przypadku gospodarstw indywidualnych:
– zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,
– łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,
– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,
– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej w przeli-

czeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.,

b) w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:
– ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,
– nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali 

i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.


