Zębowice, 28.08.2020 r.
Szanowni Rolnicy,
od 01 września do 30 listopada 2020 r. stoi przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja
Powszechnego Spisu Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat.
Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych
polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą
informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej
produkcji rolnej.
W Spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można zrealizować ten obowiązek
trzema metodami, tj.:
 poprzez samospis internetowy.
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć
rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub
telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie.
 wywiad telefoniczny,
Rolnik może zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisać się przez telefon.
 wywiad z rachmistrzem terenowym.
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu w/w opcji, może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy
powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć
tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do
formularza ankiety spisowej dostępnej na stronie internetowej GUS: https ://spisrolny.gov.pl.
W przypadku braku dostępu do internetu w gospodarstwie domowym, jest możliwość spisania się
w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach, pok. nr 30, gdzie przygotowane jest stanowisko komputerowe.
Dane zebrane od rolników w ramach PSR będą objęte tajemnicą statystyczną (art. 10 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej), a za ich ujawnienie grozi kara pozbawienia wolności.
Jako włodarz gminy proszę rolników o zrozumienie potrzeby udziału w Powszechnym Spisie
Rolnym, zaangażowanie się, udzielenie rzetelnych, dokładnych informacji, które będą wiarygodnym
materiałem informacyjnym niezbędnym do efektywnego zarządzania gospodarką rolną.
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