
         Lewin Brzeski, 2020.08.21 

 

Szanowni Państwo, 

 Rolnicy w Gminie Lewin Brzeski 

W najbliższym czasie, od 01 września do 31 listopada br. stoi przed nami bardzo ważne 

zadanie - realizacja Powszechnego Spisu Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat. Zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, powszechny spis rolny jest obowiązkowy 

dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że statystyka 

przeprowadzana jest co roku. W państwach członkowskich ONZ, czyli również w Polsce, pełne 

badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni 

Powszechny Spis Rolny odbył się w naszym kraju w 2010 roku.  

Z uwagi na fakt, że spis jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw rolnych, 

chciałem Państwa serdecznie prosić o zaangażowanie i udzielenie rzetelnych, dokładnych 

odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Dane uzyskane podczas spisu są 

jedynym źródłem , które pozwala na bardzo dokładne poznanie kondycji polskiego rolnictwa. 

Dostarczą wiedzy na  temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników,  

a także prowadzonej produkcji rolnej. Pozwoli to na lepsze planowanie programów 

rozwojowych polskiego rolnictwa. 

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce  

od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku. Spis rolny 

zostanie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych, ale również w gospodarstwach 

rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.  

W przypadku gospodarstw indywidualnych, spis obejmie wszystkie gospodarstwa rolne 

 o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej  

1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. 

Podstawową metodą realizacji spisu będzie samospis internetowy, przeprowadzony za 

pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na  stronie internetowej 

Głównego Urzędu Statystycznego. Wszyscy rolnicy będą mogli go dokonać bez wychodzenia 

z domu, przez internet. W ramach uzupełnienia, z rolnikami może zostać przeprowadzony 

wywiad telefoniczny przez rachmistrza telefonicznego. Rolników, którzy nie spiszą się 

samodzielnie odwiedzi rachmistrz terenowy.  

Rolnicy z terenu naszej gminy, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego lub dostępu 

do internetu będą mogli dokonać spisu w Gminnym Biurze Spisowym, które mieści się  

w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26, gdzie zostanie udostępnione 

stanowisko komputerowe.  

Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej   www. lewin-brzeski.pl  

a także specjalnej strony poświęconej tegorocznemu spisowi www.spisrolny-gov.pl,  

na których znajdą Państwo szczegółowe informacje. 

Jeszcze raz zwracam się z prośba do wszystkich rolników z ternu Gminy Lewin Brzeski 

o udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Spiszmy się jak na rolników przystało! 

          

                Artur Kotara 

  

                                                                                                     Burmistrz Lewina Brzeskiego 

 


