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Art. 1. 1. Ustawa reguluje zakres, form´ i tryb prze-
prowadzenia przez Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego powszechnego spisu rolnego w 2010 r.,
zwanego dalej „spisem rolnym”, oraz zakres, form´
i tryb prac zwiàzanych z jego przygotowaniem i opra-
cowaniem wyników.

2. Spis rolny majàcy na celu zebranie danych 
o gospodarstwach rolnych od u˝ytkowników gospo-
darstw rolnych przeprowadza si´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 wrzeÊnia do
dnia 31 paêdziernika 2010 r., wed∏ug stanu na dzieƒ
30 czerwca 2010 r., godz. 2400.

Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) gospodarstwie rolnym — oznacza to gospodar-
stwo rolne w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilne-
go, w tym gospodarstwo rolne, o którym mowa
w art. 2 lit. a rozporzàdzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie badaƒ struktury gospodarstw rol-
nych i badania metod produkcji rolnej oraz uchyla-
jàcego rozporzàdzenie Rady (EWG) nr 571/88
(Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 14), zwanego
dalej „rozporzàdzeniem nr 1166/2008”;

2) dzia∏alnoÊci rolniczej — oznacza to dzia∏alnoÊç,
o której mowa w za∏àczniku I do rozporzàdzenia
nr 1166/2008, oraz dzia∏alnoÊç zwiàzanà z chowem
i hodowlà zwierzàt futerkowych, innych ni˝ okreÊ-
lone w tym rozporzàdzeniu, zaliczanà wed∏ug 
Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci do sekcji A, gru-
py 01.4, klasy 01.49; 

3) gospodarstwie rolnym osoby fizycznej — oznacza
to gospodarstwo rolne u˝ytkowane przez osob´ 
fizycznà;

4) gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci
prawnej — oznacza to gospodarstwo rolne u˝ytko-
wane przez osob´ prawnà lub jednostk´ organiza-
cyjnà niemajàcà osobowoÊci prawnej:

a) prowadzàcà dzia∏alnoÊç rolniczà albo

b) nieprowadzàcà dzia∏alnoÊci rolniczej, je˝eli po-
wierzchnia u˝ytków rolnych w gospodarstwie
rolnym przekracza 1 ha;

5) u˝ytkowniku gospodarstwa rolnego — oznacza to
osob´ fizycznà, osob´ prawnà oraz jednostk´ or-
ganizacyjnà niemajàcà osobowoÊci prawnej, fak-
tycznie u˝ytkujàcà gospodarstwo rolne, niezale˝-
nie od tego, czy jest w∏aÊcicielem, dzier˝awcà tego

gospodarstwa, czy te˝ u˝ytkuje je z innego tytu∏u,
i niezale˝nie od tego, czy grunty wchodzàce
w sk∏ad gospodarstwa rolnego sà po∏o˝one na te-
renie jednej lub kilku gmin;

6) systemie informacyjnym administracji publicznej
— oznacza to systemy w rozumieniu art. 2 pkt 13
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.2)),
zwanej dalej „ustawà o statystyce publicznej”.

Art. 3. 1. Spis rolny przeprowadza si´ jako badanie
pe∏ne oraz jako badanie reprezentacyjne.

2. Badanie pe∏ne przeprowadza si´ w gospodar-
stwach rolnych:

1) osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç rolni-
czà, o powierzchni u˝ytków rolnych wynoszàcej:

a) co najmniej 1 ha,

b) poni˝ej 1 ha:

— nie mniejszych ni˝ progi okreÊlone w za∏àcz-
niku II do rozporzàdzenia nr 1166/2008”,

— w których prowadzi si´ upraw´ roÊlin o po-
wierzchni co najmniej: 0,5 ha dla plantacji
drzew owocowych, 0,5 ha dla plantacji krze-
wów owocowych, 0,3 ha dla szkó∏ek sadowni-
czych i ozdobnych, 0,1 ha dla truskawek grun-
towych lub 0,1 ha dla tytoniu lub w których
utrzymuje si´ zwierz´ta gospodarskie w iloÊci
co najmniej: 5 sztuk krów ogó∏em, 100 sztuk
drobiu ogó∏em lub 5 sztuk koni ogó∏em, nie
wi´cej jednak ni˝ progi okreÊlone w za∏àczni-
ku II do rozporzàdzenia nr 1166/2008;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie-
majàcych osobowoÊci prawnej.

3. Badanie reprezentacyjne przeprowadza si´
w gospodarstwach rolnych osób fizycznych:

1) o powierzchni u˝ytków rolnych wynoszàcej poni-
˝ej 1 ha, w których prowadzi si´ dzia∏alnoÊç rolni-
czà, innych ni˝ gospodarstwa rolne okreÊlone
w ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) w których nie prowadzi si´ dzia∏alnoÊci rolniczej.

4. W przypadku braku pe∏nego zakresu danych
o gospodarstwach rolnych lub koniecznoÊci ponosze-
nia nadmiernie wysokich kosztów spisu rolnego sto-
suje si´ statystyczne metody szacowania danych.

1040

USTAWA

z dnia 17 lipca 2009 r.

o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 30 paêdzierni-

ka 2002 r. o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub cho-
rób zawodowych powsta∏ych w szczególnych okoliczno-
Êciach.

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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Art. 4. W ramach spisu rolnego przeprowadza si´
badanie metod produkcji rolnej, jako badanie repre-
zentacyjne w gospodarstwach rolnych osób fizycz-
nych oraz jako badanie pe∏ne w gospodarstwach rol-
nych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych
niemajàcych osobowoÊci prawnej.

Art. 5. 1. Szczegó∏owy wykaz danych zbieranych
w spisie rolnym okreÊlajà za∏àczniki III i V do rozporzà-
dzenia nr 1166/2008.

2. Szczegó∏owy wykaz danych zbieranych w spisie
rolnym wy∏àcznie na potrzeby krajowe, w tym w ba-
daniu metod produkcji rolnej, okreÊla za∏àcznik nr 1
do ustawy.

Art. 6. Prace zwiàzane z przygotowaniem, przepro-
wadzeniem oraz opracowaniem wyników spisu rolne-
go, zwane dalej „pracami spisowymi”, obejmujà na-
st´pujàce etapy:

1) prace przygotowawcze, w tym spis próbny;

2) spis rolny; 

3) spis kontrolny;

4) opracowanie wyników spisu rolnego;

5) udost´pnienie i upowszechnienie wynikowych in-
formacji statystycznych.

Art. 7. 1. W ramach prac spisowych Prezes G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego tworzy i prowadzi baz´
danych spisu rolnego, zwanà dalej „Bazà Danych PSR
2010”.

2. Do Bazy Danych PSR 2010 w∏àcza si´ dane prze-
kazane w formie elektronicznej przez:

1) podmioty prowadzàce systemy informacyjne ad-
ministracji publicznej;

2) przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie sprzeda˝y energii elektrycznej;

3) dostawców publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.3)).

3. Przekazanie danych w ramach prac spisowych
przez podmioty, o których mowa w ust. 2, jest nieod-
p∏atne i obowiàzkowe. 

4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, obowiàza-
ne do przekazania danych w ramach prac spisowych
oraz szczegó∏owy zakres tych danych i terminy ich
przekazania okreÊla za∏àcznik nr 2 do ustawy.

5. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego spo-
rzàdzi wykaz gospodarstw rolnych z wykorzystaniem
danych zawartych w:

1) Bazie Danych PSR 2010;

2) krajowych rejestrach urz´dowych podmiotów 
gospodarki narodowej i podzia∏u terytorialnego
kraju;

3) statystycznej bazie gospodarstw rolnych. 

6. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego prze-
ka˝e urz´dom gmin do aktualizacji i uzupe∏nienia,
w formie elektronicznej, dane z wykazu gospodarstw
rolnych znajdujàcych si´ na terenie danej gminy. 
Zaktualizowane i uzupe∏nione dane w∏àcza si´ do Ba-
zy Danych PSR 2010.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy wykaz danych przewidzianych do
aktualizacji i uzupe∏nienia przez urz´dy gmin, z wy∏à-
czeniem danych obj´tych aktualizacjà w ramach za-
daƒ, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1, majàc na
uwadze uzyskanie kompletnego i aktualnego wykazu
gospodarstw rolnych, umo˝liwiajàcego ich identyfika-
cj´, oraz losowanie prób do badaƒ reprezentacyjnych. 

Art. 8. 1. W dniach od 14 wrzeÊnia do 23 paêdzier-
nika 2009 r., wed∏ug stanu na dzieƒ 30 czerwca 2009 r.,
godz. 2400, przeprowadza si´ spis próbny majàcy na
celu sprawdzenie rozwiàzaƒ metodologicznych, orga-
nizacyjnych i technicznych, przewidzianych do zasto-
sowania w spisie rolnym.

2. Do spisu próbnego stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce spisu rolnego, z wyjàtkiem termi-
nów pozyskiwania danych okreÊlonych w art. 9 ust. 1,
które dla spisu próbnego ustala si´ w dniach:

1) od 14 wrzeÊnia do 16 paêdziernika 2009 r.;

2) od 21 wrzeÊnia do 23 paêdziernika 2009 r.;

3) od 21 wrzeÊnia do 23 paêdziernika 2009 r.

3. Spisem próbnym obejmuje si´ wszystkie 
gospodarstwa rolne po∏o˝one na terenie nast´pujà-
cych gmin:

1) Gniezno — gmina wiejska, powiat gnieênieƒski,
województwo wielkopolskie;

2) Kamieƒ — gmina wiejska, powiat rzeszowski, 
województwo podkarpackie;

3) Ko∏obrzeg — gmina wiejska, powiat ko∏obrzeski,
województwo zachodniopomorskie;

4) Rutki — gmina wiejska, powiat zambrowski, woje-
wództwo podlaskie.

Art. 9. 1. W ramach spisu rolnego ustala si´ nast´-
pujàce terminy i metody pozyskiwania danych:

1) w dniach od 1 wrzeÊnia do 17 paêdziernika 2010 r.
— potwierdzenie lub korekta danych zebranych od
podmiotów, o których mowa w za∏àczniku nr 2 do
ustawy, oraz uzupe∏nienie przez u˝ytkownika 
gospodarstwa rolnego brakujàcych danych przez
sieç Internet;

2) w dniach od 8 wrzeÊnia do 31 paêdziernika 2010 r.
— zbieranie przez ankietera statystycznego, drogà
wywiadu telefonicznego, danych od u˝ytkowni-
ków gospodarstw rolnych b´dàcych osobami 
fizycznymi, a w przypadku ich nieobecnoÊci — od
pe∏noletnich cz∏onków gospodarstw domowych;

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18,
poz. 97 i Nr 85, poz. 716.
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3) w dniach od 8 wrzeÊnia do 31 paêdziernika 2010 r.
— przeprowadzenie przez rachmistrza spisowe-
go, z wykorzystaniem formularza elektroniczne-
go zainstalowanego na przenoÊnym urzàdzeniu
elektronicznym, bezpoÊredniego wywiadu z u˝yt-
kownikami gospodarstw rolnych, odpowiednio
w miejscu zamieszkania albo w siedzibie u˝ytkow-
nika gospodarstwa rolnego, a w przypadku jego
nieobecnoÊci — odpowiednio z pe∏noletnim
cz∏onkiem gospodarstwa domowego albo osobà
upowa˝nionà w siedzibie u˝ytkownika gospodar-
stwa rolnego.

2. Badanie metod produkcji rolnej, o którym mo-
wa w art. 4, przeprowadza si´ w terminach i z zasto-
sowaniem metod okreÊlonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

3. Uzupe∏nienie danych przez sieç Internet, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, a tak˝e przekazanie danych
drogà wywiadu telefonicznego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, jest dobrowolne.

4. Udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach
bezpoÊredniego wywiadu, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, jest obowiàzkowe. 

5. Osoby przekazujàce dane o gospodarstwach
rolnych sà obowiàzane do udzielania Êcis∏ych, wy-
czerpujàcych i zgodnych z prawdà odpowiedzi w za-
kresie okreÊlonym w ustawie.

Art. 10. W dniach od 3 listopada do 10 listopada
2010 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych
przeprowadza si´ spis kontrolny polegajàcy na spraw-
dzeniu drogà telefonicznà poprawnoÊci zebranych da-
nych.

Art. 11. 1. Zbierane i gromadzone w ramach prac
spisowych dane osobowe i dane indywidualne podle-
gajà szczególnej ochronie w ramach tajemnicy staty-
stycznej, na zasadach okreÊlonych w art. 10 ustawy
o statystyce publicznej. 

2. Zgromadzone w spisie dane dotyczàce imienia
i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zostanà w spo-
sób trwa∏y usuni´te z Bazy Danych PSR 2010, nie póê-
niej ni˝ po up∏ywie 2 lat od dnia zakoƒczenia spisu rol-
nego.

3. Z czynnoÊci usuni´cia danych, o której mowa
w ust. 2, sporzàdza si´ protokó∏.

Art. 12. Osoby wykonujàce prace spisowe sà obo-
wiàzane do przestrzegania tajemnicy statystycznej
i mogà byç dopuszczone do wykonywania tych prac
po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy sta-
tystycznej oraz po z∏o˝eniu pisemnego przyrzeczenia
o treÊci okreÊlonej w art. 12 ustawy o statystyce 
publicznej. 

Art. 13. 1. Pracami spisowymi kieruje Prezes
G∏ównego Urz´du Statystycznego — jako Generalny
Komisarz Spisowy. Zast´pcami Generalnego Komisa-
rza Spisowego sà Dyrektor Centralnego Biura Spiso-
wego oraz osoby wyznaczone przez Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego.

2. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego prze-
kazuje Komisji Europejskiej:

1) wykaz êróde∏ administracyjnych wraz z ich opi-
sem, które zostanà wykorzystane w spisie rolnym,
o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 1166/2008;

2) wykaz cech rzadko lub wcale niewyst´pujàcych,
o których mowa w art. 7 ust. 3 oraz art. 11 ust. 6
rozporzàdzenia nr 1166/2008;

3) zatwierdzone dane uzyskane w spisie rolnym,
o których mowa w art. 9 i 11 rozporzàdzenia
nr 1166/2008;

4) zatwierdzone szacunkowe dane dotyczàce iloÊci
wody zu˝ytej w gospodarstwie rolnym na nawad-
nianie upraw, o których mowa w art. 11 ust. 4 roz-
porzàdzenia nr 1166/2008;

5) sprawozdanie metodologiczne z przeprowadzone-
go spisu rolnego, o którym mowa w art. 12 rozpo-
rzàdzenia nr 1166/2008.

3. Na terenie województwa pracami spisowymi kie-
ruje wojewoda — jako wojewódzki komisarz spisowy.
Zast´pcà wojewódzkiego komisarza spisowego jest
w∏aÊciwy miejscowo dyrektor urz´du statystycznego.

4. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje
wójt (burmistrz, prezydent miasta) — jako gminny ko-
misarz spisowy. Zast´pcà gminnego komisarza spiso-
wego jest osoba wyznaczona przez gminnego komi-
sarza spisowego. 

Art. 14. 1. Do wykonania prac spisowych General-
ny Komisarz Spisowy, wojewódzcy komisarze spisowi
oraz gminni komisarze spisowi tworzà odpowiednio:

1) Centralne Biuro Spisowe;

2) wojewódzkie biura spisowe;

3) gminne biura spisowe. 

2. W sk∏ad biur spisowych wchodzà oddelegowa-
ni przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek
s∏u˝b statystyki publicznej i jednostek samorzàdu 
terytorialnego. 

3. Pracami Centralnego Biura Spisowego kieruje
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego.

4. Pracami wojewódzkiego biura spisowego kieru-
je zast´pca wojewódzkiego komisarza spisowego.

5. Pracami gminnego biura spisowego kieruje
gminny komisarz spisowy. Prace gminnego biura spi-
sowego nadzoruje w∏aÊciwy miejscowo dyrektor
urz´du statystycznego. 

Art. 15. 1. W ramach prac spisowych zadania gmin
obejmujà: 

1) nale˝àcy do kompetencji organów gminy, w ra-
mach zadaƒ w∏asnych i zadaƒ zleconych, obowià-
zek aktualizacji i uporzàdkowania nazewnictwa
ulic i numeracji nieruchomoÊci; 

2) zadania z zakresu administracji rzàdowej zlecane
na podstawie ustawy, polegajàce na zorganizowa-
niu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie
gminy, w tym:
a) aktualizacj´ przekazanych zgodnie z art. 7 ust. 6

danych z wykazu gospodarstw rolnych, 
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b) zapewnienie funkcjonowania gminnego biura
spisowego,

c) delegowanie pracowników urz´du gminy do
prac spisowych,

d) nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,

e) nadzorowanie prac spisowych,

f) popularyzacj´ spisu rolnego.

2. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego, za
poÊrednictwem w∏aÊciwych miejscowo dyrektorów
urz´dów statystycznych, przekazuje gminom sukce-
sywnie Êrodki na wykonanie zadaƒ, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, w terminach umo˝liwiajàcych ich reali-
zacj´. Ostateczne rozliczenie wydatkowania tych Êrod-
ków nastàpi w terminie do dnia 15 grudnia 2010 r. 

Art. 16. 1. Rachmistrze spisowi przeprowadzajàcy
bezpoÊredni wywiad, o którym mowa w art. 9 ust. 1
pkt 3, sà powo∏ywani przez dyrektora urz´du staty-
stycznego na wniosek gminnego komisarza spisowe-
go spoÊród osób pe∏noletnich, godnych zaufania oraz
posiadajàcych co najmniej Êrednie wykszta∏cenie.

2. Przy wykonywaniu prac spisowych rachmistrz
spisowy pos∏uguje si´ umieszczonym na widocznym
miejscu identyfikatorem zawierajàcym jego zdj´cie,
imi´ i nazwisko oraz piecz´ç urz´du statystycznego,
a tak˝e pieczàtk´ imiennà i podpis dyrektora urz´du
statystycznego, który wyda∏ identyfikator. 

3. Rachmistrzowi spisowemu przys∏uguje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

4. W razie wypadku powsta∏ego przy wykonywa-
niu prac spisowych, rachmistrzom spisowym, a w ra-
zie wypadku Êmiertelnego — cz∏onkom ich rodzin,
przys∏ugujà Êwiadczenia z tytu∏u wypadków przy pra-
cy przewidziane w ustawie z dnia 30 paêdziernika
2002 r. o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób
zawodowych powsta∏ych w szczególnych okoliczno-
Êciach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z póên. zm.4)).

5. Niezw∏ocznie po uzyskaniu informacji o zdarze-
niu, o którym mowa w ust. 4, zast´pca wojewódzkie-
go komisarza spisowego w∏aÊciwy dla miejsca wystà-
pienia zdarzenia ustala okolicznoÊci i przyczyny wy-
padku oraz sporzàdza odpowiednià dokumentacj´
zgodnie z odr´bnymi przepisami i przekazuje tereno-
wej jednostce organizacyjnej Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

Art. 17. 1. Prace spisowe sà finansowane z bud˝e-
tu paƒstwa, z cz´Êci dotyczàcej G∏ównego Urz´du Sta-
tystycznego, oraz ze Êrodków Unii Europejskiej.

2. Osoby wykonujàce prace spisowe, z wy∏àcze-
niem osób, o których mowa w ust. 3, otrzymujà wyna-
grodzenie w ramach zawieranych na wykonanie okreÊ-
lonych czynnoÊci umów zlecenia lub umów o dzie∏o. 

3. Pracownicy jednostek s∏u˝b statystyki publicz-
nej i jednostek samorzàdu terytorialnego, oddelego-
wani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach
spisowych, za czas wykonywania prac spisowych za-
chowujà prawo do wynagrodzenia u swojego praco-
dawcy. 

4. Osobom, o których mowa w ust. 3, zast´pcom
komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek
s∏u˝b statystyki publicznej, wykonujàcym prace spiso-
we, mogà byç przyznawane dodatki spisowe i nagro-
dy, a komisarzom spisowym — nagrody. 

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, kryteria obliczania i wysokoÊç wynagrodzenia za
wykonywanie prac spisowych dla osób, o których
mowa w ust. 2, oraz kryteria przyznawania i wysokoÊç
dodatków spisowych i nagród, o których mowa
w ust. 4, uwzgl´dniajàc rodzaj i z∏o˝onoÊç prac spiso-
wych oraz majàc na uwadze prawid∏owoÊç gospoda-
rowania Êrodkami finansowymi przyznanymi na reali-
zacj´ tych prac.

Art. 18. 1. W okresie od dnia 1 maja 2010 r. do dnia
zakoƒczenia spisu rolnego Telewizja Polska Spó∏ka
Akcyjna oraz Polskie Radio Spó∏ka Akcyjna i spó∏ki ra-
diofonii regionalnej sà obowiàzane do rozpowszech-
niania na w∏asny koszt, w programach ogólnokrajo-
wych i regionalnych, audycji propagujàcych idee spi-
su rolnego.

2. ¸àczny czas rozpowszechniania audycji, o któ-
rych mowa w ust. 1, wynosi 100 godzin.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i sposób rozpowszechnia-
nia audycji, o których mowa w ust. 1, w tym w szcze-
gólnoÊci podzia∏ czasu antenowego mi´dzy podmioty
wymienione w ust. 1 oraz czas emisji i form´ tych 
audycji, majàc na wzgl´dzie rozpropagowanie zasad
przeprowadzania spisu rolnego oraz jego znaczenia
gospodarczego, spo∏ecznego i naukowego.

Art. 19. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o zaopatrzeniu z tytu∏u wypadków lub chorób zawo-
dowych powsta∏ych w szczególnych okolicznoÊciach
(Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z póên. zm.5)) w art. 2
w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) przy wykonywaniu prac zwiàzanych ze spisami
powszechnymi;”.

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 11 maja 1994 r.
o zadaniach zleconych gminie, zwiàzanych z organiza-
cjà i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67,
poz. 288 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122,
poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825.

———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 i Nr 122,
poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2009 r. Nr 99, poz. 825.
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I.  Szczegó∏owy wykaz danych zbieranych
w spisie rolnym 

1. Dane dotyczàce osób fizycznych:

1) nazwisko i imiona;

2) data urodzenia;

3) p∏eç;

4) numer PESEL;

5) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6) numer identyfikacyjny REGON;

7) adres zameldowania;

8) adres zamieszkania lub pobytu;

9) adres do korespondencji;

10) adres siedziby gospodarstwa rolnego;

11) numer telefonu stacjonarnego;

12) numer telefonu komórkowego;

13) adres poczty elektronicznej.

2. Dane dotyczàce osób prawnych i jednostek orga-
nizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej:

1) nazwa;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) adres siedziby podmiotu;

5) adres siedziby gospodarstwa rolnego;

6) numer telefonu stacjonarnego;

7) numer telefonu komórkowego;

8) adres poczty elektronicznej.

3. Dane dotyczàce gospodarstw rolnych osób 
fizycznych, osób prawnych i jednostek organiza-
cyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej we-
d∏ug siedziby u˝ytkownika gospodarstwa rolne-
go oraz siedziby gospodarstwa rolnego:

1) u˝ytkowanie gruntów:

a) powierzchnia gruntów ogó∏em,

b) powierzchnia u˝ytków rolnych ogó∏em,

c) powierzchnia u˝ytków rolnych w dobrej kul-
turze rolnej ogó∏em,

d) powierzchnia gruntów ornych,

e) powierzchnia zasiewów;

2) powierzchnia upraw w ogrodach przydomo-
wych:

a) ziemniaki,

b) warzywa,

c) truskawki,

d) pozosta∏e uprawy;

3) powierzchnia ∏àk trwa∏ych utrzymywanych
w dobrej kulturze rolnej;

4) powierzchnia ∏àk trwa∏ych utrzymywanych
w dobrej kulturze rolnej wy∏àczonych z pro-
dukcji;

5) powierzchnia pastwisk trwa∏ych utrzymywa-
nych w dobrej kulturze rolnej;

6) powierzchnia pastwisk trwa∏ych utrzymywa-
nych w dobrej kulturze rolnej wy∏àczonych
z produkcji;

7) powierzchnia upraw trwa∏ych ogó∏em;

8) powierzchnia sadów;

9) powierzchnia plantacji drzew i krzewów szybko-
rosnàcych na gruntach leÊnych:

a) ogó∏em,

b) wykorzystywana na cele energetyczne:

— ogó∏em,

— wierzba energetyczna,

— topola,

— robinia akacjowa;

10) powierzchnia plantacji drzew i krzewów szybko-
rosnàcych na u˝ytkach rolnych:

a) ogó∏em,

b) wykorzystywana na cele energetyczne:

— ogó∏em,

— wierzba energetyczna,

— topola,

— robinia akacjowa;

11) powierzchnia plantacji drzew owocowych:

a) ogó∏em,

b) jab∏onie,

c) grusze,

d) Êliwy,

e) wiÊnie,

f) czereÊnie,

g) orzechy w∏oskie,

h) pozosta∏e;

12) powierzchnia uprawy krzewów owocowych
i plantacji jagodowych:

a) ogó∏em,

b) agrest,

Za∏àczniki do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. (poz. 1040)

Za∏àcznik nr 1

SZCZEGÓ¸OWY WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE ROLNYM WY¸ÑCZNIE NA POTRZEBY KRAJOWE,
W TYM W BADANIU METOD PRODUKCJI ROLNEJ
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c) porzeczki,

d) maliny,

e) leszczyna,

f) pozosta∏e:

— ogó∏em,

— borówka wysoka,

— aronia;

13) szkó∏ki drzew i krzewów owocowych;

14) szkó∏ki drzew i krzewów ozdobnych;

15) szkó∏ki drzew leÊnych do celów handlowych;

16) inne uprawy trwa∏e:
a) wiklina,
b) drzewa owocowe poza plantacjami,
c) krzewy owocowe poza plantacjami,
d) pozosta∏e uprawy trwa∏e;

17) dzia∏ki wchodzàce w sk∏ad powierzchni u˝yt-
ków rolnych gospodarstwa rolnego:

a) liczba dzia∏ek stanowiàcych odr´bne cz´Êci,
wchodzàcych w sk∏ad powierzchni u˝ytków
rolnych gospodarstwa rolnego,

b) odleg∏oÊç siedziby gospodarstwa rolnego
od najdalszej dzia∏ki stanowiàcej odr´bnà
cz´Êç, wchodzàcej w sk∏ad powierzchni
u˝ytków rolnych gospodarstwa rolnego;

18) struktura w∏asnoÊciowa u˝ytków rolnych ogó-
∏em w ha fizycznych:

a) powierzchnia u˝ytków rolnych w∏asnych,
bez wydzier˝awionych osobom trzecim,

b) powierzchnia u˝ytków rolnych dzier˝awio-
nych od innych osób, bez wydzier˝awio-
nych osobom trzecim,

c) powierzchnia u˝ytków rolnych u˝ytkowa-
nych wspólnie i inne rodzaje u˝ytkowania,
bez wydzier˝awionych osobom trzecim,
w cz´Êci przypadajàcej u˝ytkownikowi;

19) struktura w∏asnoÊciowa u˝ytków rolnych ogó-
∏em w ha przeliczeniowych:

a) powierzchnia u˝ytków rolnych w∏asnych,
bez wydzier˝awionych osobom trzecim,

b) powierzchnia u˝ytków rolnych dzier˝awio-
nych od innych osób, bez wydzier˝awio-
nych osobom trzecim,

c) powierzchnia u˝ytków rolnych u˝ytkowa-
nych wspólnie i inne rodzaje u˝ytkowania,
bez wydzier˝awionych osobom trzecim,
w cz´Êci przypadajàcej u˝ytkownikowi;

20) struktura dochodów gospodarstwa domowe-
go z u˝ytkownikiem gospodarstwa rolnego —
udzia∏ w ∏àcznych dochodach gospodarstwa
domowego:

a) z tytu∏u prowadzenia rolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

b) z tytu∏u prowadzenia pozarolniczej dzia∏al-
noÊci gospodarczej,

c) z tytu∏u emerytury i renty,

d) z pracy najemnej,

e) z innych êróde∏ niezarobkowych, poza eme-
ryturà i rentà;

21) planowanie przejÊcia u˝ytkownika gospodar-
stwa rolnego do 2013 r. na emerytur´ lub ren-
t´ i przekazania gospodarstwa rolnego nast´p-
com;

22) planowany nast´pca u˝ytkownika gospodar-
stwa rolnego:

a) osoba z rodziny,

b) osoba spoza rodziny,

c) nast´pca nieustalony;

23) udzia∏ bezpoÊredniej sprzeda˝y produkcji rol-
niczej gospodarstwa w wartoÊci ogólnej
sprzeda˝y gospodarstwa rolnego; 

24) powierzchnia zasiewów i upraw:

a) zbo˝a ogó∏em:

— pszenica ozima,

— pszenica jara,

— j´czmieƒ ozimy,

— j´czmieƒ jary,

— pszen˝yto ozime,

— pszen˝yto jare,

— mieszanki zbo˝owe ozime,

— mieszanki zbo˝owe jare,

— gryka, 

— proso,

— pozosta∏e zbo˝a,

b) mieszanki zbo˝owo-stràczkowe ozime na
ziarno, 

c) mieszanki zbo˝owo-stràczkowe jare na ziar-
no,

d) stràczkowe jadalne na ziarno: 

— groch, 

— fasola,

— bób,

— inne stràczkowe jadalne,

e) stràczkowe pastewne na ziarno: 

— peluszka — groch polny,

— wyka,

— bobik,

— ∏ubin s∏odki,

— inne stràczkowe pastewne,

f) stràczkowe pastewne na zielonk´,

g) okopowe pastewne:

— buraki pastewne,

— inne okopowe pastewne,

h) roÊliny oleiste:

— rzepak i rzepik ozimy,

— rzepak i rzepik jary,
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i) cykoria,

j) warzywa gruntowe: 

— ogó∏em,

— kapusta,

— kalafiory,

— cebula,

— marchew jadalna,

— buraki çwik∏owe,

— pomidory,

— ogórki,

— pozosta∏e,

k) warzywa gruntowe w p∏odozmianie z upra-
wami rolnymi,

l) warzywa gruntowe w p∏odozmianie z upra-
wami ogrodniczymi,

m) warzywa pod os∏onami:

— ogó∏em,

— pomidory,

— ogórki,

— papryka,

— pozosta∏e,

n) truskawki gruntowe:

— ogó∏em,

— w p∏odozmianie z uprawami rolnymi,

— w p∏odozmianie z uprawami ogrodniczy-
mi,

o) inne uprawy pod os∏onami: 

— ogó∏em,

— truskawki,

p) motylkowe pastewne na zielonk´,

r) uprawy nasienne:

— motylkowe pastewne,

— trawy polowe i inne pastewne na grun-
tach ornych,

— inne uprawy nasienne,

s) uprawy na przyoranie:

— stràczkowe pastewne — bez ∏ubinu gorz-
kiego,

— ∏ubin gorzki,

— motylkowe pastewne,

— trawy polowe,

— inne uprawy na przyoranie,

t) poplony jare,

u) poplony ozime,

v) uprawy prowadzone na gruntach ornych
z przeznaczeniem na cele energetyczne:

— zbo˝a ogó∏em — bez kukurydzy,

— kukurydza,

— rzepak i rzepik,

— buraki cukrowe,

— inne uprawy jednoroczne,

— ró˝a bezkolcowa,

— Êlazowiec pensylwaƒski,

— miskant olbrzymi,

— topinambur,

— rdest sachaliƒski,

— mozga trzcinowata,

— inne uprawy wieloletnie;

25) zwierz´ta gospodarskie:

a) ja∏ówki poni˝ej 1 roku ras mi´snych i krzy-
˝ówek z rasami mi´snymi,

b) ja∏ówki w wieku 1—2 lat ras mi´snych
i krzy˝ówek z rasami mi´snymi,

c) ja∏ówki w wieku 2 lat i powy˝ej ras mi´-
snych i krzy˝ówek z rasami mi´snymi,

d) warchlaki o wadze 20—50 kg,

e) trzoda chlewna do dalszego chowu o wadze
50 kg i wi´cej:

— knury i knurki:

— — ogó∏em,

— — knury rozp∏odowe,

— lochy proÊne:

— — ogó∏em,

— — lochy proÊne po raz pierwszy,

— lochy pozosta∏e — nieproÊne i luêne:

— — ogó∏em,

— — loszki jeszcze nigdy nie kryte,

f) trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i wi´-
cej — tuczniki,

g) jagni´ta,

h) maciorki owcze u˝ytkowane w kierunku
mlecznym,

i) maciorki owcze u˝ytkowane w innych kie-
runkach,

j) pozosta∏e owce doros∏e,

k) kozy — samice jednoroczne pokryte po raz
pierwszy,

l) konie 3-letnie i starsze,

m) kury i koguty doros∏e na rzeê,

n) kury nioski do produkcji jaj konsumpcyj-
nych,

o) kury nioski do produkcji jaj wyl´gowych,

p) indyczki do produkcji jaj wyl´gowych,

r) zwierz´ta futerkowe z wy∏àczeniem króli-
ków — samice;

26) ciàgniki, maszyny i urzàdzenia: 

a) samochody ci´˝arowe:

— ogó∏em,

— samochody ci´˝arowe do 2 ton ∏adow-
noÊci,
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b) przyczepy:

— ogó∏em,

— przyczepy ciàgnikowe,

c) ciàgniki w∏asne wed∏ug mocy silnika,

d) ciàgniki wspólne wed∏ug mocy silnika,

e) ciàgniki w∏asne lub wspólne zakupione
w ostatnich 6 latach:

— ogó∏em,

— nowe,

f) maszyny silnikowe do uprawy gleby,

g) maszyny do zbioru zielonek i ziarna,

h) kombajny zbo˝owe,

i) silosokombajny:

— ogó∏em,

— silosokombajny samobie˝ne,

j) kosiarki ciàgnikowe,

k) przyczepy zbierajàce, 

l) prasy zbierajàce,

m) ∏adowacze chwytakowe,

n) pozosta∏e maszyny do zbioru,

o) kombajny ziemniaczane,

p) kombajny buraczane,

r) kopaczki do ziemniaków,

s) rozsiewacze nawozów i wapna,

t) rozrzutniki obornika,

u) sadzarki do ziemniaków,

v) agregaty uprawowe,

w) polowe opryskiwacze ciàgnikowe,

x) sadownicze opryskiwacze ciàgnikowe,

y) dojarki baƒkowe,

z) dojarki rurociàgowe,

za) konwiowe sch∏adzarki do mleka,

zb) zbiornikowe sch∏adzarki do mleka;

27) zu˝ycie nawozów:

a) nawozy azotowe:

— mocznik,

— saletra amonowa,

— roztwór saletrzano-mocznikowy,

— saletrzak, salmag,

— siarczan amonu,

— inne,

b) nawozy fosforowe:

— superfosfat potrójny,

— superfosfat borowy,

— superfosfat pylisty oraz granulowany,

— fosmag,

— superfosfat magnezowy,

c) nawozy potasowe:

— sól potasowa,

— siarczan potasowy,

— kamex,

— kainit,

— inne,

d) nawozy wapniowe:

— wapniowo-tlenkowe,

— wapniowo-w´glanowe,

— wapniowo-magnezowe,

— dolomit,

e) nawozy wielosk∏adnikowe:

— fosforan amonu,

— polifoska,

— polimag,

— agrafoska,

— nawóz PKMg,

— nawóz NPKMgO — lubofoska,

— florovit,

— azofoska,

— vitaflor-1,

— mikroflor-1,

— flora,

— vitaflor-2,

— mikroflor-2,

— inne,

f) nawozy organiczne pochodzenia zwierz´ce-
go:

— obornik,

— gnojówka,

— gnojowica.

4. AktywnoÊç ekonomiczna osób w wieku 15 lat
i wi´cej:

1) informacje o u˝ytkowniku i cz∏onkach rodziny
u˝ytkownika gospodarstwa rolnego wspólnie
z nim zamieszkujàcych oraz niezamieszkujà-
cych, je˝eli wykonywa∏y prace w gospodar-
stwie rolnym, zbierane indywidualnie dla ka˝-
dej z osób wed∏ug poni˝szych cech:

a) nazwisko i imiona,

b) numer PESEL,

c) aktywnoÊç ekonomiczna bie˝àca:

— wykonywanie pracy,

— charakterystyka tej pracy:

— — w swoim gospodarstwie rolnym
lub poza swoim gospodarstwem
rolnym,

— — wy∏àczna lub g∏ówna, lub dodatko-
wa,

— aktywne poszukiwanie pracy,

— gotowoÊç do podj´cia pracy,
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d) informacje o osobie kierujàcej gospodar-
stwem rolnym:

— poziom wykszta∏cenia ogólnego,

— sta˝ w prowadzeniu gospodarstwa rolne-
go;

2) pracujàcy w gospodarstwie rolnym spoza ro-
dziny u˝ytkownika gospodarstwa rolnego:

a) informacje o sta∏ych pracownikach najem-
nych w okresie 12 miesi´cy:

— imiona i nazwisko,

— numer PESEL,

b) informacje o dniówkach przepracowanych
przez dorywczych pracowników najemnych
pracujàcych w gospodarstwie rolnym
w okresie 12 miesi´cy:

— p∏eç — dniówki przepracowane przez
m´˝czyzn lub dniówki przepracowane
przez kobiety,

c) informacje o dniówkach przepracowanych
przez osoby pracujàce w ramach pomocy
sàsiedzkiej w gospodarstwie rolnym
w okresie 12 miesi´cy:

— wk∏ad pracy,

— p∏eç — dniówki przepracowane przez
m´˝czyzn lub dniówki przepracowane
przez kobiety,

d) informacje o dniówkach przepracowanych
przez pracowników kontraktowych pracujà-

cych w gospodarstwie rolnym w okresie
12 miesi´cy:

— p∏eç — dniówki przepracowane przez
m´˝czyzn lub dniówki przepracowane
przez kobiety,

e) informacje o dniówkach przepracowanych
przez pozosta∏e osoby pracujàce w gospo-
darstwie rolnym w okresie 12 miesi´cy:

— wk∏ad pracy, 

— p∏eç — dniówki przepracowane przez
m´˝czyzn lub dniówki przepracowane
przez kobiety.

I I .  Szczegó∏owy wykaz danych zbieranych
w badaniu metod produkcji  rolnej

1. Magazynowanie nawozów organicznych pocho-
dzenia zwierz´cego — powierzchnia lub pojem-
noÊç:

1) p∏yt obornikowych;

2) zbiorników na gnojówk´;

3) zbiorników na gnojowic´.

2. Ochrona roÊlin — stosowane pestycydy:

1) owadobójcze;

2) grzybobójcze i zaprawy nasienne;

3) chwastobójcze i hormonalne;

4) gryzoniobójcze.
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1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
przeka˝e Prezesowi G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. nast´-
pujàce dane jednostkowe: 

1) z Krajowej Ewidencji Podatników dotyczàce
osób fizycznych oraz osób prawnych i jedno-
stek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci
prawnej:

a) nazwisko i imiona,

b) data urodzenia,

c) p∏eç,

d) numer PESEL,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

f) numer identyfikacyjny REGON,

g) nazwa pe∏na lub firma,

h) numer telefonu,

i) adresy: zamieszkania lub siedziby, zameldo-
wania, do korespondencji: 

— kod TERYT i nazwa województwa,

— kod TERYT i nazwa powiatu,

— kod TERYT i nazwa gminy,

— nazwa miejscowoÊci,

— poczta,

— kod pocztowy,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu;

2) z systemów informacyjnych prowadzonych
przez podleg∏e organy podatkowe w zakresie in-
formacji dotyczàcych osób prowadzàcych dzia-
∏y specjalne produkcji rolnej:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

b) adres miejsca prowadzenia dzia∏u specjalne-
go produkcji rolnej: 

— nazwa województwa, 

— nazwa powiatu, 

— nazwa gminy, 

— nazwa miejscowoÊci,

— poczta,

— kod pocztowy, 

— ulica, 

— numer domu, 

— numer lokalu, 

c) rodzaj dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych prze-
ka˝e Prezesowi G∏ównego Urz´du Statystycznego
ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Syste-
mu Ewidencji LudnoÊci w terminie do dnia 26 lu-
tego 2010 r. nast´pujàce dane jednostkowe o oso-
bach obj´tych systemem: 

1) nazwisko i imiona; 

2) nazwisko rodowe;

3) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

4) data urodzenia;

5) stan cywilny;

6) p∏eç;

7) numer PESEL;

8) imi´ i nazwisko rodowe ma∏˝onka;

9) numer PESEL ma∏˝onka;

10) data zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego;

11) data rozwiàzania zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez
sàd; 

12) data zgonu ma∏˝onka; 

13) charakter zamieszkania;

14) adres i data zameldowania na pobyt sta∏y:

a) kod TERYT gminy,

b) nazwa miejscowoÊci,

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu;

15) poprzednie adresy zameldowania na pobyt
sta∏y wraz z okreÊleniem okresu zameldowa-
nia: 

a) kod TERYT gminy,

b) nazwa miejscowoÊci,

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu;

16) adres zameldowania na pobyt czasowy wraz
z okreÊleniem zamierzonego okresu zameldo-
wania:

a) kod TERYT gminy,

b) nazwa miejscowoÊci,

c) ulica,

d) numer domu,

e) numer lokalu;

Za∏àcznik nr 2

PODMIOTY PROWADZÑCE SYSTEMY INFORMACYJNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRZEDSI¢BIORCY
WYKONUJÑCY DZIA¸ALNOÂå GOSPODARCZÑ W ZAKRESIE SPRZEDA˚Y ENERGII ELEKTRYCZNEJ

I DOSTAWCY PUBLICZNIE DOST¢PNYCH US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH, OBOWIÑZANI
DO PRZEKAZANIA DANYCH W RAMACH PRAC SPISOWYCH ORAZ SZCZEGÓ¸OWY ZAKRES TYCH DANYCH

I TERMINY ICH PRZEKAZANIA
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17) tryb wymeldowania;

18) seria i numer aktualnego dowodu osobistego;

19) data wydania aktualnego dowodu osobistego.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicz-
nej przeka˝e Prezesowi G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego z centralnej ewidencji pojazdów w termi-
nie do dnia 29 stycznia 2010 r. oraz w terminie do
dnia 15 lipca 2010 r. nast´pujàce dane jednostkowe:

1) o w∏aÊcicielach ciàgników rolniczych: 

a) nazwisko i imi´, 

b) nazwa firmy, 

c) numer PESEL, 

d) numer identyfikacyjny REGON, 

e) adres zamieszkania lub siedziby:

— kod TERYT i nazwa województwa, 

— kod TERYT i nazwa powiatu,

— kod TERYT i nazwa gminy,

— kod TERYT i nazwa miejscowoÊci,

— poczta,

— kod pocztowy,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu; 

2) o ciàgnikach rolniczych: 

a) marka,

b) model,

c) typ,

d) podrodzaj,

e) moc silnika w kW,

f) rok produkcji,

g) liczba ciàgników.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR) przeka˝e Prezesowi G∏ównego
Urz´du Statystycznego z systemu informacyjnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
nast´pujàce dane jednostkowe: 

1) o producentach w rozumieniu ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
p∏atnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z póên.
zm.6)), zwanej dalej „ustawà o ewidencji gospo-
darstw rolnych” — w terminie do dnia 29 stycz-
nia 2010 r. oraz w terminie do dnia 15 lipca
2010 r., a w zakresie informacji, o których mowa
w lit. n, dodatkowo w terminie do dnia 31 mar-
ca 2011 r.: 

a) identyfikator nadawany podmiotowi przy
wpisie do ewidencji producentów, 

b) numer PESEL,

c) numer identyfikacyjny REGON, 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

e) nazwisko i imiona, 

f) nazwa producenta, 

g) kod kraju, w którym wydano dokument iden-
tyfikujàcy podmiot,

h) numer dokumentu identyfikujàcego pod-
miot, 

i) forma prawna podmiotu, 

j) rodzaj organizacji, 

k) kategoria produktu, ze wzgl´du na który or-
ganizacja zosta∏a uznana lub wst´pnie uzna-
na, 

l) adres zamieszkania lub siedziby: 

— kod TERYT i nazwa województwa,

— kod TERYT i nazwa powiatu, 

— kod TERYT i nazwa gminy, 

— kod TERYT i nazwa miejscowoÊci, 

— ulica, 

— numer posesji, 

— numer lokalu,

— kod pocztowy,

— poczta, 

m) adres do korespondencji:

— kod TERYT i nazwa województwa, 

— kod TERYT i nazwa powiatu,

— kod TERYT i nazwa gminy,

— kod TERYT i nazwa miejscowoÊci,

— ulica,

— numer posesji,

— numer lokalu,

— kod pocztowy,

— poczta,

— adres poczty elektronicznej,

— numer telefonu,

— numer faksu,

n) dla producentów korzystajàcych ze wsparcia
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) 2007—2013 w okresie
ostatnich 3 lat:

— oÊ priorytetowa,

— nazwa i kod dzia∏ania lub dzia∏aƒ,

— nazwa i kod pakietu lub pakietów w przy-
padku dzia∏ania „Program rolnoÊrodowi-
skowy”;

2) o gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy
o ewidencji gospodarstw rolnych — w terminie
do dnia 29 stycznia 2010 r. oraz w terminie do
dnia 15 lipca 2010 r.:

a) identyfikator nadawany podmiotowi przy
wpisie do ewidencji producentów, 

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187,
poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64,
poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 145, poz. 918.
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b) identyfikator dzia∏ki ewidencyjnej wraz z po-
wierzchnià ca∏kowità dzia∏ki ewidencyjnej za-
deklarowanà we wniosku o przyznanie p∏at-
noÊci oraz powierzchnià gruntów rolnych na
dzia∏ce ewidencyjnej ogó∏em,

c) sumaryczna powierzchnia dzia∏ek rolnych —
deklarowana we wniosku o przyznanie p∏at-
noÊci dla grupy upraw w ramach jednolitej
p∏atnoÊci obszarowej,

d) sumaryczna powierzchnia dzia∏ek rolnych —
stwierdzona we wniosku o przyznanie p∏at-
noÊci dla grupy upraw w ramach jednolitej
p∏atnoÊci obszarowej,

e) powierzchnia gruntów rolnych deklarowana
w ramach jednolitej p∏atnoÊci obszarowej,

f) powierzchnia gruntów rolnych stwierdzona
w ramach jednolitej p∏atnoÊci obszarowej,

g) deklarowana powierzchnia uprawy lnu w∏ók-
nistego,

h) stwierdzona powierzchnia uprawy lnu w∏ók-
nistego,

i) deklarowana powierzchnia uprawy chmielu,

j) stwierdzona powierzchnia uprawy chmielu,

k) deklarowana powierzchnia uprawy konopi,

l) stwierdzona powierzchnia uprawy konopi,

m) dla gospodarstw rolnych obj´tych dzia∏a-
niem „Program rolnoÊrodowiskowy” w ra-
mach PROW 2007—2013 — deklarowana po-
wierzchnia ca∏kowita gospodarstwa rolnego
oraz deklarowane powierzchnie poszczegól-
nych gatunków uprawianych roÊlin,

n) dla gospodarstw rolnych obj´tych dzia∏a-
niem „Program rolnoÊrodowiskowy” w ra-
mach PROW 2007—2013 — stwierdzona po-
wierzchnia ca∏kowita gospodarstwa rolnego
oraz stwierdzone powierzchnie poszczegól-
nych gatunków uprawianych roÊlin,

o) pog∏owie byd∏a:

— ogó∏em,

— ja∏ówek w wieku poni˝ej 1 roku,

— byczków w wieku poni˝ej 1 roku,

— ja∏ówek w wieku od 1 roku do 2 lat nie-
ukoƒczonych,

— byczków w wieku od 1 roku do 2 lat nie-
ukoƒczonych,

— buhajów w wieku 2 lat i wi´cej,

— ja∏ówek w wieku 2 lat i wi´cej,

— krów ogó∏em w wieku 2 lat i wi´cej,

p) pog∏owie owiec:

— ogó∏em,

— jagniàt w wieku poni˝ej 1 roku,

— maciorek w wieku powy˝ej 1 roku,

r) pog∏owie kóz:

— ogó∏em,

— samic w wieku powy˝ej 1 roku,

s) pog∏owie trzody chlewnej ogó∏em;

3) o dzia∏kach — w terminie do dnia 29 stycznia
2010 r. — identyfikator dzia∏ki ewidencyjnej
wraz z wektorowymi granicami odniesienia
dzia∏ki.

5. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go przeka˝e Prezesowi G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego z systemu informacyjnego Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo∏ecznego w terminie do
dnia 26 lutego 2010 r. oraz w terminie do dnia
15 lipca 2010 r. nast´pujàce dane jednostkowe:

1) o ubezpieczonych i gospodarstwach rolnych:

a) nazwisko i imi´,

b) data urodzenia,

c) numer PESEL,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e) p∏eç,

f) adres zamieszkania:

— kod TERYT i nazwa województwa,

— kod TERYT i nazwa powiatu,

— kod TERYT i nazwa gminy,

— kod TERYT i nazwa miejscowoÊci,

— kod pocztowy,

— poczta,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu,

g) adres do korespondencji:

— kod pocztowy,

— poczta,

— miejscowoÊç,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu,

h) wskaênik ubezpieczenia:

— emerytalno-rentowego,

— wypadkowego,

— chorobowego i macierzyƒskiego,

i) wskaênik ubezpieczenia na wniosek, w tym
w zakresie ograniczonym,

j) wskaênik p∏atnika,

k) wskaênik — gospodarstwo rolne,

l) wskaênik — dzia∏ specjalny,

m) liczba ubezpieczonych,

n) podleganie innemu ubezpieczeniu,

o) okres podlegania ubezpieczeniu,

p) stopieƒ pokrewieƒstwa z rolnikiem,

r) tytu∏ prawny do posiadanego gospodarstwa
rolnego:

— w∏aÊciciel,

— wspó∏w∏aÊciciel,

— dzier˝awca,
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s) adres prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej:

— kod TERYT i nazwa województwa,

— kod TERYT i nazwa powiatu,

— kod TERYT i nazwa gminy,

— kod pocztowy,

— poczta,

— miejscowoÊç,

— ulica,

— numer domu,

t) rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci:

— wy∏àcznie gospodarstwo rolne,

— gospodarstwo rolne i dzia∏ specjalny pro-
dukcji rolnej,

— wy∏àcznie dzia∏ specjalny produkcji rolnej,

— dodatkowo pozarolnicza dzia∏alnoÊç 
gospodarcza,

u) ca∏kowita powierzchnia gospodarstwa rolne-
go w ha przeliczeniowych i fizycznych,

v) data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci:

— rolniczej,

— pozarolniczej gospodarczej;

2) o Êwiadczeniobiorcach:

a) nazwisko i imi´,

b) numer PESEL,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) p∏eç,

e) adres zamieszkania:

— kod TERYT i nazwa województwa,

— kod TERYT i nazwa powiatu,

— kod TERYT i nazwa gminy,

— nazwa miejscowoÊci,

— kod pocztowy,

— poczta,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu,

f) symbol Êwiadczenia,

g) termin Êwiadczenia:

— data przyznania Êwiadczenia,

— rodzaje Êwiadczeƒ. 

6. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przeka˝e
Prezesowi G∏ównego Urz´du Statystycznego
z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w terminie
do dnia 26 lutego 2010 r. nast´pujàce dane jed-
nostkowe o ubezpieczonych, cz∏onkach ich rodzin,
osobach uprawnionych do Êwiadczeƒ opieki zdro-
wotnej na podstawie przepisów wewn´trznych
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o koor-
dynacji, Êwiadczeniobiorcach innych ni˝ ubezpie-
czeni oraz o p∏atnikach sk∏adek:

1) nazwisko i imiona;

2) data urodzenia;

3) p∏eç;

4) numer PESEL;

5) wskaênik poprawnoÊci numeru PESEL;

6) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7) kraj Êwiadczeniobiorcy;

8) id kraju Êwiadczeniobiorcy;

9) numer oddzia∏u funduszu;

10) adresy: zamieszkania, zameldowania, do kore-
spondencji:

a) kod pocztowy,

b) nazwa gminy,

c) id gminy,

d) nazwa miejscowoÊci,

e) id miejscowoÊci,

f) ulica,

g) numer domu,

h) numer lokalu;

11) informacja o zarejestrowaniu lub wyrejestro-
waniu z ZUS;

12) data rejestracji lub wyrejestrowania z ZUS;

13) dane dotyczàce p∏atnika:

a) typ p∏atnika,

b) numer identyfikacyjny REGON p∏atnika,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) p∏atni-
ka,

d) numer PESEL p∏atnika,

e) nazwa skrócona p∏atnika;

14) tytu∏ uprawnienia — dane podstawowe; 

15) kod stopnia pokrewieƒstwa z p∏atnikiem sk∏ad-
ki wed∏ug ZUS;

16) informacja o wspólnym gospodarstwie z p∏at-
nikiem sk∏adki;

17) informacja o zarejestrowaniu lub wyrejestro-
waniu z KRUS;

18) data rejestracji lub wyrejestrowania z KRUS;

19) informacja o rejestracji lub wyrejestrowaniu
obywatela innego paƒstwa cz∏onkowskiego
UE;

20) data rejestracji lub wyrejestrowania — data
dokumentu typu E. 

7. G∏ówny Inspektor JakoÊci Handlowej Artyku∏ów
Rolno-Spo˝ywczych przeka˝e Prezesowi G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego z systemu informacyj-
nego G∏ównego Inspektoratu JakoÊci Handlowej
Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych w terminie do dnia
31 marca 2010 r. oraz w terminie do dnia 31 mar-
ca 2011 r. nast´pujàce dane jednostkowe dotyczà-
ce producentów podlegajàcych kontroli upowa˝-
nionej jednostki certyfikujàcej oraz gospodarstw
rolnych:
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1) o podmiocie:

a) nazwisko i imi´,

b) nazwa jednostki,

c) numer identyfikacyjny producenta nadany
przez upowa˝nionà jednostk´ certyfikujàcà,

d) numer identyfikacyjny producenta nadany
przez ARiMR,

e) adres zamieszkania lub siedziby:

— nazwa województwa,

— nazwa powiatu,

— nazwa gminy,

— kod pocztowy,

— poczta,

— miejscowoÊç,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu;

2) o produkcji ekologicznej:

a) powierzchnia u˝ytków rolnych, na której sto-
suje si´ ekologiczne metody produkcji zgod-
nie z przepisami krajowymi lub Unii Europej-
skiej,

b) powierzchnia u˝ytków rolnych, która jest
w trakcie przestawiania na ekologiczne meto-
dy produkcji zgodnie z przepisami krajowymi
lub Unii Europejskiej,

c) powierzchnia u˝ytków rolnych, na której sto-
suje si´ ekologiczne metody produkcji zgod-
nie z przepisami Unii Europejskiej, lub w trak-
cie przestawiania na ekologiczne metody pro-
dukcji zgodnie z przepisami krajowymi lub
Unii Europejskiej wed∏ug upraw:

— zbo˝a uprawiane na ziarno,

— roÊliny stràczkowe na suche ziarno,

— ziemniaki,

— buraki cukrowe,

— okopowe korzeniowe,

— roÊliny przemys∏owe:

— — chmiel,

— — rzepak i rzepik,

— — s∏onecznik,

— — soja,

— — len oleisty,

— — roÊliny lecznicze i przyprawowe,

— — pozosta∏e roÊliny przemys∏owe,

— Êwie˝e warzywa,

— truskawki,

— poziomki,

— kwiaty i roÊliny ozdobne,

— roÊliny na pasz´,

— plantacje nasienne,

— plantacje do produkcji wegetatywnego
materia∏u rozmno˝eniowego,

— inne uprawy rolnicze,

— ugory jako cz´Êç p∏odozmianu,

— pastwiska i ∏àki:

— — pastwiska i ∏àki wy∏àczajàc niezagos-
podarowane tereny wypasu,

— — niezagospodarowane tereny wypa-
su,

— uprawy sadownicze i jagodowe,

— winnice,

— inne uprawy wieloletnie,

d) zwierz´ta gospodarskie, w których chowie
i hodowli zastosowano ekologiczne metody
produkcji zgodnie z przepisami krajowymi
lub Unii Europejskiej:

— byd∏o,

— Êwinie,

— owce,

— kozy,

— drób,

— koniowate,

— króliki, 

— pszczo∏y,

— pozosta∏y inwentarz ˝ywy.

8. G∏ówny Geodeta Kraju przeka˝e Prezesowi G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego z paƒstwowego za-
sobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie
do dnia 29 stycznia 2010 r.: 

1) baz´ danych paƒstwowego rejestru granic oraz
powierzchni jednostek podzia∏u terytorialnego
kraju;

2) ortofotomap´ dla obszaru Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3) dane z paƒstwowego rejestru nazw geograficz-
nych w zakresie nazw miejscowoÊci.

9. Marsza∏kowie województw przeka˝à Prezesowi
G∏ównego Urz´du Statystycznego w terminie do
dnia 29 stycznia 2010 r. z paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Bazy Danych
Obiektów Topograficznych dla obszaru wojewódz-
twa.

10. Starostowie przeka˝à Prezesowi G∏ównego Urz´-
du Statystycznego w terminie do dnia 26 lutego
2010 r. nast´pujàce dane:

1) dane jednostkowe z ewidencji gruntów i budyn-
ków w cz´Êci opisowej:

a) dane dotyczàce jednostki rejestrowej grun-
tów:

— identyfikator jednostki rejestrowej grun-
tów,

— jednostka ewidencyjna,

— obr´b ewidencyjny,
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b) dane dotyczàce dzia∏ek ewidencyjnych wcho-
dzàcych w sk∏ad jednostki rejestrowej:

— numer dzia∏ki ewidencyjnej,

— identyfikator dzia∏ki ewidencyjnej,

— numer jednostki rejestrowej gruntów, do
której przyporzàdkowana zosta∏a dzia∏ka
ewidencyjna,

— identyfikator rejonu statystycznego,

— oznaczenie gospodarstwa rolnego lub leÊ-
nego,

— pole powierzchni dzia∏ki ewidencyjnej,

— adres,

c) dane dotyczàce powierzchni u˝ytków grunto-
wych w granicach dzia∏ki ewidencyjnej:

— powierzchnia ogólna gruntów,

— powierzchnia u˝ytków rolnych ogó∏em,

— powierzchnia gruntów ornych,

— powierzchnia sadów,

— powierzchnia ∏àk trwa∏ych,

— powierzchnia pastwisk trwa∏ych,

— powierzchnia gruntów rolnych zabudowa-
nych,

— powierzchnia gruntów pod stawami,

— powierzchnia rowów,

— powierzchnia lasów,

— powierzchnia gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych,

— powierzchnia gruntów pod wodami,

— powierzchnia u˝ytków ekologicznych,

— powierzchnia nieu˝ytków,

— powierzchnia terenów ró˝nych,

d) dane dotyczàce w∏aÊcicieli lub w∏adajàcych
gruntami:

— nazwisko,

— imiona,

— nazwa pe∏na lub firma,

— p∏eç,

— numer PESEL,

— numer identyfikacji podatkowej (NIP),

— numer identyfikacyjny REGON,

— adres pobytu lub siedziby:

— — kod TERYT i nazwa województwa,

— — kod TERYT i nazwa powiatu,

— — kod TERYT i nazwa gminy,

— — kod TERYT i nazwa miejscowoÊci,

— — poczta,

— — kod pocztowy,

— — ulica,

— — numer domu,

— — numer lokalu;

2) dane z ewidencji gruntów i budynków w cz´Êci
graficznej:

a) numeryczny opis granic jednostek ewiden-
cyjnych,

b) numeryczny opis granic obr´bów ewidencyj-
nych,

c) numeryczny opis granic rejonów statystycz-
nych,

d) numeryczny opis granic dzia∏ek ewidencyj-
nych;

3) dane jednostkowe z systemów informacyjnych
powiatowych urz´dów pracy:

a) o osobach bezrobotnych:

— nazwisko i imi´,

— numer PESEL,

— numer identyfikacji podatkowej (NIP),

— numer ewidencyjny w rejestrze,

— informacja o posiadaniu prawa do zasi∏ku,

— data urodzenia,

— adresy: zameldowania na pobyt sta∏y, za-
meldowania na pobyt czasowy, do kore-
spondencji:

— — symbol TERYT i nazwa wojewódz-
twa,

— — symbol TERYT i nazwa powiatu,

— — symbol TERYT i nazwa gminy,

— — ulica,

— — numer domu,

— — numer lokalu,

— — miejscowoÊç,

— — kod pocztowy,

— — poczta,

— p∏eç,

— stan cywilny,

— poziom wykszta∏cenia,

— zawód wykonywany,

— informacje o ostatnim miejscu pracy:

— — nazwa ostatniego pracodawcy,

— — numer identyfikacyjny REGON,

— — podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci we-
d∏ug Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alno-
Êci (PKD) z wyszczególnieniem sekcji
i klasy,

— przyczyna utraty statusu bezrobotnego,

— powód wy∏àczenia karty rejestracyjnej
bezrobotnego z rejestru,

— informacja, czy osoba jest w∏aÊcicielem
lub posiadaczem gospodarstwa rolnego
o powierzchni u˝ytków rolnych nieprze-
kraczajàcej 2 ha przeliczeniowych,

b) o osobach poszukujàcych pracy:

— nazwisko i imi´,

— numer PESEL,
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— numer identyfikacji podatkowej (NIP),

— numer ewidencyjny w rejestrze,

— data ostatniej rejestracji,

— data urodzenia,

— adresy: zameldowania na pobyt sta∏y, do
korespondencji:

— — symbol TERYT i nazwa wojewódz-
twa,

— — symbol TERYT i nazwa powiatu,

— — symbol TERYT i nazwa gminy,

— — ulica,

— — numer domu,

— — numer lokalu,

— — miejscowoÊç,

— — kod pocztowy,

— — poczta,

— p∏eç,

— stan cywilny,

— wykszta∏cenie,

— zawód wykonywany,

— informacje o ostatnim miejscu pracy:

— — nazwa ostatniego pracodawcy,

— — numer identyfikacyjny REGON,

— — podstawowy rodzaj dzia∏alnoÊci we-
d∏ug PKD z wyszczególnieniem sek-
cji i klasy,

— — adres ostatniego pracodawcy:

— — — symbol TERYT i nazwa wo-
jewództwa,

— — — symbol TERYT i nazwa po-
wiatu,

— — — symbol TERYT i nazwa gmi-
ny,

— — — ulica,

— — — numer domu,

— — — numer lokalu,

— — — miejscowoÊç,

— — — kod pocztowy,

— — — poczta,

— okres zatrudnienia u ostatniego praco-
dawcy,

— powód wy∏àczenia karty rejestracyjnej po-
szukujàcego pracy z rejestru. 

11. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast prze-
ka˝à Prezesowi G∏ównego Urz´du Statystycznego
w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. nast´pujàce
dane jednostkowe: 

1) z gminnych zbiorów meldunkowych o osobach
obj´tych systemem:

a) nazwisko i imiona,

b) nazwisko rodowe,

c) imiona i nazwiska rodowe rodziców,

d) data urodzenia,

e) stan cywilny,

f) p∏eç,

g) numer PESEL,

h) imi´ i nazwisko rodowe ma∏˝onka,

i) numer PESEL ma∏˝onka,

j) data zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego,

k) data rozwiàzania zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez
sàd,

l) data zgonu ma∏˝onka,

m) charakter zamieszkania,

n) adres i data zameldowania na pobyt sta∏y:

— kod TERYT gminy,

— nazwa miejscowoÊci,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu,

o) poprzednie adresy zameldowania na pobyt
sta∏y wraz z okreÊleniem okresu zameldowa-
nia:

— kod TERYT gminy,

— nazwa miejscowoÊci,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu,

p) adres zameldowania na pobyt czasowy wraz
z okreÊleniem zamierzonego okresu zamel-
dowania:

— kod TERYT gminy,

— nazwa miejscowoÊci,

— ulica,

— numer domu,

— numer lokalu,

r) tryb wymeldowania,

s) seria i numer aktualnego dowodu osobiste-
go,

t) data wydania aktualnego dowodu osobiste-
go,

u) data przekroczenia granicy zg∏oszona przez
cudzoziemca przy dope∏nianiu obowiàzku
meldunkowego;

2) z ewidencji podatkowej nieruchomoÊci:
a) o podatnikach podatku rolnego, leÊnego:

— osobach fizycznych:

— — nazwisko i imi´,

— — numer PESEL,

— — numer identyfikacji podatkowej
(NIP),

— — numer identyfikacyjny REGON,

— — adres zamieszkania lub pobytu:

— — — kod TERYT i nazwa woje-
wództwa,
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— — — kod TERYT i nazwa powiatu,

— — — kod TERYT i nazwa gminy,

— — — kod TERYT i nazwa miejsco-
woÊci,

— — — kod pocztowy,

— — — poczta,

— — — ulica,

— — — numer domu,

— — — numer lokalu,

— — rodzaj podmiotu:

— — — w∏aÊciciel, 

— — — posiadacz samoistny, 

— — — u˝ytkownik wieczysty lub
posiadacz zale˝ny przed-
miotów opodatkowania,

— osobach prawnych i jednostkach organi-
zacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci
prawnej:

— — nazwa pe∏na, nazwa skrócona lub fir-
ma,

— — numer identyfikacji podatkowej
(NIP),

— — numer identyfikacyjny REGON,

— — adres siedziby:
— — — kod TERYT i nazwa woje-

wództwa,
— — — kod TERYT i nazwa powiatu,
— — — kod TERYT i nazwa gminy,
— — — kod TERYT i nazwa miejsco-

woÊci,
— — — kod pocztowy,
— — — poczta,
— — — ulica,
— — — numer domu,
— — — numer lokalu,

— — rodzaj podmiotu:

— — — w∏aÊciciel, 

— — — posiadacz samoistny, 

— — — u˝ytkownik wieczysty lub
posiadacz zale˝ny przed-
miotów opodatkowania,

b) o gruntach:

— po∏o˝enie nieruchomoÊci,

— tytu∏ prawny,

— powierzchnia ogó∏em,

— powierzchnia u˝ytków rolnych w ha fizycz-
nych,

— powierzchnia u˝ytków rolnych w ha prze-
liczeniowych,

— powierzchnia gruntów ornych,

— powierzchnia ∏àk i pastwisk,

— powierzchnia sadów,

— powierzchnia lasów,

— powierzchnia gruntów zadrzewionych
i zakrzewionych. 

12. Przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie sprzeda˝y energii elektrycznej prze-
ka˝à Prezesowi G∏ównego Urz´du Statystycznego
w terminie do dnia 16 listopada 2009 r. nast´pujà-
ce dane jednostkowe o odbiorcach energii elek-
trycznej wykorzystujàcych energi´ elektrycznà na
potrzeby mieszkaniowe:

1) nazwisko i imi´;

2) numer PESEL;

3) adres zamieszkania:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) kod TERYT i nazwa miejscowoÊci,

e) poczta,

f) kod pocztowy,

g) ulica,

h) numer domu,

i) numer lokalu.

13. Dostawcy publicznie dost´pnych us∏ug telekomu-
nikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne przeka˝à Pre-
zesowi G∏ównego Urz´du Statystycznego w termi-
nie do dnia 15 grudnia 2009 r. nast´pujàce dane
jednostkowe o abonentach:

1) nazwisko i imi´;

2) numer PESEL;

3) numer telefonu;

4) adres miejsca zameldowania na pobyt sta∏y:

a) kod TERYT i nazwa województwa,

b) kod TERYT i nazwa powiatu,

c) kod TERYT i nazwa gminy,

d) kod TERYT i nazwa miejscowoÊci,

e) poczta,

f) kod pocztowy,

g) ulica,

h) numer domu,

i) numer lokalu.

14. Podmioty prowadzàce systemy informacyjne ad-
ministracji publicznej, przedsi´biorcy wykonujàcy
dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie sprzeda˝y
energii elektrycznej, dostawcy publicznie dost´p-
nych us∏ug telekomunikacyjnych przeka˝à Preze-
sowi G∏ównego Urz´du Statystycznego s∏owniki
umo˝liwiajàce identyfikacj´ danych ∏àcznie z da-
nymi, o których mowa w ust. 1—13.
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