KURENDA
Gminny Komisarz Spisowy - Wójt Gminy Opatówek informuje, że w okresie od
8 września do 31 października 2010 roku odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2010.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy wcześniej nie dokonali samospisu lub nie
spisali się poprzez wywiad telefoniczny zostaną odwiedzeni przez rachmistrzów
spisowych.
Celem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 roku jest m.in.:
•
•
•

dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa określonych przez Komisję
Europejską,
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach dla realizacji polityki rolnej
i społecznej na wsi,
analiza zmian w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym
w 2010 roku spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych
i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Co będzie objęte spisem
ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – adres siedziby użytkownika i siedziby
gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury
własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolnicza prowadzonej w
gospodarstwie rolnym).
użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni gruntów
gospodarstwa, w podziale na kategorie użytkowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych
upraw rolnych
zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i pogłowie zwierząt gospodarskich poszczególnych
gatunków
ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – liczba ciągników własnych i wspólnych, moc silnika, liczba
maszyn i urządzeń rolniczych
zużycie nawozów – dane o ilości stosowanego nawożenia mineralnego, wapniowego oraz
nawożenia organicznego pochodzenia zwierzęcego
pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o ilości osób pracujących
w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w
ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie)
struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz
korzystanie z programów wsparcia dla rolnictwa – informacje o dochodach rolniczej działalności
gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych

źródeł poza emeryturą i rentą, korzystaniu przez gospodarstwo z płatności do gruntów ornych i
programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o metodach
uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników pokarmowych, zabiegach
przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.

Podczas spisu zbierane będą informacje dotyczące: stanu na 30 czerwca 2010r.
Obowiązek udzielania odpowiedzi
1.

Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym [Art. 9 ust.
4 i 5 stanowi : „udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach bezpośredniego wywiadu, o którym mowa w ust.
1 pkt 3, jest obowiązkowe. Osoby przekazujące dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane do udzielania
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie określonym w ustawie”].

2. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecności inne
pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
spisowym.
3. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia
odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy
o statystyce publicznej.

Rachmistrz spisowy posiada w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem,
imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego i podpisem dyrektora
urzędu. Rachmistrz jest osobą przeszkoloną w zakresie przeprowadzenia spisu
i złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy
statystycznej.
Rachmistrz przeprowadzając wywiad będzie wprowadzać informacje do przenośnego urządzenia
elektronicznego - hand - held.
Zebrane dane będą automatycznie kodowane i przesłane do serwera GUS.

W sprawie pytań i wątpliwości można kontaktować się z:
• Gminnym Biurem Spisowym Gminy Opatówek tel: 696 550 283
[pod tym numerem telefonu można uzgodnić termin, w którym osoby mające
ograniczony dostęp do internetu lub nie posiadające go, a chcące się spisać
samodzielnie, mogą skorzystać z formularza elektronicznego]
• za pośrednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl,
• poprzez stronę internetową www.stat.gov.pl – z działem „Pytania do GUS”.

