
Skoroszyce,  dnia 10 września 2020 r. 
 

 
 
 
Szanowni  Rolnicy, 
 
Na terenie naszejgminy, podobnie jak w całym kraju, 1 września 2020 r. ruszył Powszechny 
Spis Rolny. Potrwa on do 30 listopada br. Jest to największe i najważniejsze badanie 
polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników 
gospodarstw rolnych(ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym  w 2020 
r.). Dane zebrane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, będą objęte tajemnicą statystyczną 
(art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej). 
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem, typu 
własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, 
powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów 
mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków 
gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego 
gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. 
 
Szanowni Państwo, zachęcam do spisu i udzielenia rzetelnych informacjidotyczących 
Państwa gospodarstw, gdyż dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego 
planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa zarówno w skali krajowej, 
jak i lokalne, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji 
demograficznej, społeczneji gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej. 

Drodzy Rolnicy, przypominam, że obowiązek Powszechnego Spisu Rolnego można 
realizować trzema metodami, tj. poprzez samospis internetowy, wywiad telefoniczny i 
wywiad z rachmistrzem terenowym. Zachęcam Państwa do wybrania zalecanej metody, jaką 
jest samospis internetowy, natomiast rolników, którzy nie dokonają samospisu internetowego 
odwiedzą rachmistrzowie terenowi, w celu przeprowadzenia ankiety. Rachmistrzowie 
terenowi rozpoczną pracę1 października 2020 r. Spis poprzez wywiad telefoniczny, możliwy 
jest po skontaktowaniu się z infolinią spisową pod numerem telefonu 22 2799999. 

Zachęcam  do odwiedzenia strony internetowej https://spisrolny.gov.pl/,  na której 
znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące spisu. Bieżących informacji dotyczących 
Powszechnego Spisu Rolnego, udziela Gminne Biuro Spisowe, znajdujące się w budynku 
Urzędu Gminy w Skoroszycach przyul. Powstańców Śląskich 17, tel. 774318974. 
 
Dziękuję za zrozumienie, pomoc i gotowość do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczę 
na Państwa współpracę dla wspólnego dobra. Spiszmy się tak, jak na rolników przystało. 
 
Pozostając z poważaniem - 
 
Gminny Komisarz Spisowy 
Barbara Dybczak 
        

Z wyrazami szacunku 
        Gminny Komisarz Spisowy 


