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zonowni Pc//1s/wo,

Powszechny spis r Iny to jedyne badanie. kt6re dostarcZll szczeg610wych informacji
o rolniclwie dla przekroj6w lerytorialnych mniejszych niz wojew6dzlwO, np. powial6w
i gmin. Powszechny pis Rolny 2010 jesl pr£eprowadzany na terenie calego kraju, lrwa
od 1 wnesnia, a zakoliczy sil; I paZdziernika 20 lOr.

pis rolny P R 20 I0 je t badaniem przeprowadzanym nie lylko na obszarach
wiejskich, ale r6wniez na lerenie miasl, w tym tukze Warszawy. W Warszawie
do przcprowadzcnia spisu rolnego zoslllio 7..lltrudnionych 58 rachmislrww.

Gospodarslwa rolnc Sll idcntyfikowanc i spisywane wedlug sicdziby gospodarSlwa,jak
r6wniez wcdlug sicdziby (micjsca Zllmieszkania) osoby uzylkujllccj grunty.

harakleryslycznll cechll duzych miast jesl Slosunkowo nicwiclka ilosc g spodarstw rolnych,
alc za to znaczna ilosc ich uzytkownik6w.

W przypadku, gdy uiytkownik, ezyli osoba, kt6ra fi,ktycznie uzytkujc grunly mieszka
w Warszawie, mozc spodzicwac sil; wizyly raehmislrza. Jezeli kto inny uiylkujc grunty,
a osoba mieszkaj'lea w WarsZllwie jesl lylko wlaseieiclem, spis powinien bye
przcprowadzony np. u dzicrillwcy. Na fakt, ezy danc gospodarslwo mine podlcgu spisowi
wplywa r6wnici p wierzchnia grunl6w. Badaniem pclnym sll objl;lc gospodarSlwa rolne
o powierzchni I ha i wil;cej uiylk6w rolnych, nalomiasl baduniem rei rezenlaeyjnym
(wylosowane gospo larstwa) objl;le Sll mnicjsze gospodarslwa, 0 powierzchni co najmniej 10
ar6w (1000 m kw.) i nie wi~kszej nii I ha uiytk w rolnyeh.

Ponadto spis rolny bcjmujc tylko IC grunty, kl6re s'l uiylkOWllne rolniczo. Jeieli
grunly w praklycc wykorzystywane S'l do ccl6w rekrcaeyjnych, budowlanych lub
przcznaczone sll na cclc inweslyeyjnc, 10 nie slanowi'l ne gospodarslwa rolncgo i nic
Iodlcgaj'lSpisowi. Nic ma znaezenia, ezy wias 'iciel lub uzytkownik oplaca podatck r Iny.

Z danych zcbranyeh podczas poprzednieg spisu rolnego przcpr wadzoncgo w 2002 1'.

wynika, ie w w ~ew6dztwie mazowicckim co 6 osoba wsr6d og61u os6b zwi'lZllnych
z rolnielwem micszkala w micScie.
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