
Powszechny Spis Rolny 2010 roku w Gminie Kadzid o

Szanowni Pa stwo w  dniach 9 – 23 sierpnia 8 rachmistrzów w obchodzie
przedspisowym  odwiedza wszystkie gospodarstwa rolne, podczas którego weryfikuj
informacje o gospodarstwach rolnych, zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach
cyfrowych.

Spis rolny wykonywany jest przez rachmistrzów spisowych, którzy s  mieszka cami naszej
gminy powo anymi przez dyrektora urz du statystycznego, po uzyskaniu pozytywnej oceny
z egzaminu ko cz cego szkolenia oraz po z eniu pisemnego przyrzeczenia o obowi zku
zachowania tajemnicy statystycznej.

Druga cz  spisu odb dzie si  w terminie od dnia 8 wrze nia do 31 pa dziernika 2010
roku kiedy to rachmistrze spisowi b  odwiedza  i spisywa  wszystkie gospodarstwa rolne
w Gminie Kadzid o.
Bardzo prosz  mieszka ców gminy o udzielenia cis ych, wyczerpuj cych i zgodnych
z prawd  odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym oraz wszelkiej innej
pomocy podczas obchodu.

Z wyrazami szacunku

Komisarz Spisowy
Dariusz ukaszewski

Powszechny Spis Rolny 2010 b dzie pierwszym spisem realizowanym od
czasu przyst pienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie
i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych pa stwach
cz onkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym pozwol  na analiz  zmian polskiego
rolnictwa przed i po przyst pieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw
w innych pa stwach cz onkowskich, na kreowanie przez Komisj  Europejsk  Wspólnej
Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r. a tak e dostarcz  szczegó owych
informacji o jednostkach funkcjonuj cych w rolnictwie, sytuacji spo eczno-demograficznej
i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej. W po czeniu z informacjami
zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r.
dadz  odpowied  na wiele pyta  dotycz cych m.in. starzenia si  ludno ci wiejskiej
i problemu nast pców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wp ywu rolnictwa
na rodowisko.

Spis b dzie dotyczy :

ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego,
ytkowania gruntów i powierzchni zasiewów,

zwierz t gospodarskich,
ci gników, maszyn rolniczych i urz dze ,



zu ycia nawozów,
osób pracuj cych w gospodarstwie rolnym,
struktury dochodów gospodarstwa rolnego z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego
oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa,
metod produkcji rolniczej (wp ywu rolnictwa na rodowisko).

Spis jest obowi zkowo przeprowadzany we wszystkich krajach cz onkowskich Unii
Europejskiej – zgodnie z kalendarzem i standardami UE. Rozporz dzenie Parlamentu
Europejskiego i Radyw sprawie bada  struktury gospodarstw rolnych i badania metod
produkcji rolnej oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 571/88„wi e w ca ci
i jest bezpo rednio stosowane we wszystkich Pa stwach Cz onkowskich”.
Oznacza to, e:

Obowi zek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym spisie rolnym,
przywo anej w § 1, ust. 1, pkt 2.

ytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w razie ich nieobecno ci inne
pe noletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowi zani s  do udzielenia cis ych,
wyczerpuj cych i zgodnych z prawd  odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
spisowym.
Osoby dzia aj ce w imieniu osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemaj cych osobowo ci prawnej, obowi zane s  do udzielenia cis ych,
wyczerpuj cych i zgodnych z prawd  odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu
spisowym.
Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia
odpowiedzi poci gaj  za sob  skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57
ustawy o statystyce publicznej.

Informacja o powszechnym spisie rolnym na stronach G ównego Urz du Statystycznego


