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DECYZJA KOMISJI
z dnia 7 czerwca 1985 r.
ustanawiająca wspólnotową typologię gospodarstw rolnych
(85/377/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca
1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach
i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych
w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2143/81 (2),
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1463/84 z dnia 24 maja
1984 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w latach 1985 i 1987 (3),
w szczególności jego art. 6 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
decyzja Komisji 78/463/EWG z dnia 7 kwietnia 1978 r. ustanawiająca
wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (4), ostatnio zmieniona
decyzją 84/542/EWG (5), definiuje w art. 1 dwa czynniki, na których
opiera się wspólnotowa typologia, a mianowicie rodzaj gospodarki
rolnej i wielkość ekonomiczną gospodarstwa; te dwa czynniki są określane na podstawie standardowej marży brutto (SMB);
standardowa marża brutto zdefiniowana w art. 1 lit. d) wyżej wymienionej decyzji jest kryterium ekonomicznym wyrażonym w jednostkach
pieniężnych; takie kryterium podlega zmianom z upływem czasu;
standardowe marże brutto ustalone w załączniku I do wyżej wymienionej decyzji opierają się na średnich wartościach w ciągu okresu
referencyjnego; w związku z tym należy je systematycznie aktualizować
w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych, tak aby typologię tę
można było w dalszym ciągu stosować w znaczący sposób do celów
określonych w art. 3 tej decyzji; w tym celu należy przewidzieć przepisy dotyczące częstotliwości, która byłaby powiązana w możliwie jak
największym stopniu z latami, w których przeprowadza się badania
struktury gospodarstw;
takiego aktualizowania należy dokonywać na podstawie marż netto
odnotowywanych w ciągu kilkuletniego okresu referencyjnego;
wykaz danych cech, dla których ustanawia się standardowe marże brutto
należy ujednolicić z pozycjami wykorzystywanymi w badaniach struktury gospodarstw;
istnieje potrzeba zmiany systemu klasyfikacyjnego przyjętego decyzją
78/463/EWG w celu lepszego uwzględnienia okoliczności specyficznych dla regionów, w szczególności w Państwach Członkowskich,
które przystąpiły do EWG począwszy od momentu wejścia w życie
tej decyzji, a także zmian dokonanych w wykazie pozycji wykorzystywanych w badaniach struktury gospodarstw;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

109 z 23.6.1965, str. 1859.
L 210 z 30.7.1981, str. 1.
L 142 z 29.5.1984, str. 3.
L 148 z 5.6.1978, str. 1.
L 293 z 10.11.1984, str. 22.
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system musi pozostać, w możliwie jak największym stopniu, taki jak
dotychczas w celu zapewnienia dostatecznej ciągłości w czasie, a tym
samym umożliwienia badania tendencji;
Europejska Jednostka Wielkości stanowi podstawową jednostkę wyrażoną w jednostkach wartości pieniężnej dla danegookresu referencyjnego; wartość ta podlega zmianom z upływem czasu pod wpływem
zmian dotyczących różnych czynników decydujących o tendencjach
rolno-ekonomicznych; aby Europejska Jednostka Wielkości zachowała
swoje znaczenie w kontekście typologii wspólnotowej, jej definicje
powinny być regularnie aktualizowane w tym samym czasie, kiedy
przeprowadza się dostosowanie standardowej marży brutto;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu
Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych
EWG i opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

ROZDZIAŁ I
Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych
Artykuł 1
Do celów niniejszej decyzji, „wspólnotowa typologia gospodarstw
rolnych” (zwana dalej „typologią”) oznacza jednolitą klasyfikację
gospodarstw we Wspólnocie, opartą na ich rodzaju gospodarki rolnej
oraz jej rozmiarze ekonomicznym, ułożoną w sposób umożliwiający
utworzenie jednorodnych grup gospodarstw według mniejszego lub
większego stopnia zagregowania.
Rodzaj gospodarki rolnej oraz rozmiar ekonomiczny gospodarstwa
ustala się na podstawie standardowej marży brutto.

Artykuł 2
1.
Typologię projektuje się tak, aby spełnić w szczególności szczegółowe potrzeby wspólnej polityki rolnej w zakresie informacji.
2.
Celem typologii jest dostarczenie instrumentu umożliwiającego na
szczeblu Wspólnoty:
— prowadzenie analizy sytuacji gospodarstw w oparciu o kryteria
ekonomiczne;
— porównywanie sytuacji gospodarstw
— między różnymi klasami w ramach typologii;
— między Państwami Członkowskimi lub regionami Państw Członkowskich;
— między różnymi okresami.
3.
Zastosowania typologii obejmują zasadniczo prezentację według
rodzaju gospodarki rolnej oraz według klasy wielkości, danych zebranych dzięki badaniom struktury wielkości gospodarstw we Wspólnocie,
a także we Wspólnotowej Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw
Rolnych EWG.
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ROZDZIAŁ II
Standardowa marża brutto
Artykuł 3
Do celów niniejszej decyzji „standardowa marża brutto” oznacza
różnicę między standardową wartością produkcji a standardową
wartością
pewnych
szczegółowych
kosztów
określonych
w załączniku I; różnicę tę ustala się dla cech różnych grup upraw
oraz inwentarza żywego w każdym regionie.

Artykuł 4
Całkowita standardowa marża brutto gospodarstwa odpowiada sumie
wartości uzyskanych dla każdej cechy przez pomnożenie SMB na
jednostkę przez liczbę odpowiadających im jednostek.

Artykuł 5
Standardowe marże brutto obliczane są przy stosowaniu średnich
danych podstawowych obliczonych w kilkuletnim okresie referencyjnym. Są one uaktualniane w celu uwzględnienia tendencji ekonomicznych.
Załącznik I ustanawia procedury zbierania danych, metodę obliczania
i częstotliwość ustalania SMB.

ROZDZIAŁ III
Rodzaj gospodarki rolnej
Artykuł 6
Do celów niniejszej decyzji „rodzaj gospodarki rolnej” gospodarstwa
ustala się przez relatywny udział wszystkich przedsiębiorstw w jego
łącznej standardowej marży brutto.

Artykuł 7
W zależności od ilości wymaganych informacji szczegółowych, rodzaje
gospodarki rolnej dzieli się na:
— ogólne rodzaje gospodarki rolnej,
— podstawowe rodzaje gospodarki rolnej,
— szczegółowe rodzaje gospodarki rolnej,
— podpodziały niektórych szczegółowych rodzajów gospodarki.
Stosowanie tych podpodziałów nie jest obowiązkowe dla Państw Członkowskich, w których liczba gospodarstw tego rodzaju jest niewielka.
Klasyfikację gospodarstw rolnych według rodzaju gospodarki rolnej
określa załącznik II.

1985D0377 — PL — 23.05.2003 — 004.002 — 5
▼B
ROZDZIAŁ IV
Ekonomiczna wielkość gospodarstwa
Artykuł 8
Ekonomiczna wielkość gospodarstwa ustalana jest na podstawie łącznej
standardowej marży brutto gospodarstwa. Wyrażana jest ona przy zastosowaniu układu Europejskich Jednostek Wielkości (EJW). Jednostka ta
jest określana zgodnie z załącznikiem IIIA. Metodę obliczania ekonomicznej wielkości gospodarstwa określa załącznik III B.
Artykuł 9
Klasy ekonomicznej wielkości gospodarstw określa załącznik III C.
ROZDZIAŁ V
Przepisy ogólne
Artykuł 10
Decyzja 78/463/EWG pozostaje w mocy w stosunku do zastosowań
odnoszących się do okresu przed rokiem 1985. Dalsze zastosowania
opierają się na obecnej decyzji.
Pierwszy przypadek takiego zastosowania niniejszej decyzji wykorzystuje SMB odpowiadającą okresowi referencyjnemu „1982” (lata kalendarzowe 1981, 1982 oraz 1983 lub dla produkcji rolnej lata 1981/82,
1982/83 oraz 1983/84) wyznaczonemu tak, jak ustanowiono to
w Rozdziale II.
Artykuł 11
Komisja, wspierana przez Państwa Członkowskie, dokonuje przynajmniej raz na dziesięć lat przeglądu doświadczeń zdobytych podczas stosowania niniejszej decyzji, a także wszelkich nowych potrzeb wspólnotowych powstających w terenie. Po takim przeglądzie przepisy niniejszej
decyzji mogą być zmieniane stosownie do potrzeb.
Artykuł 12
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

1985D0377 — PL — 23.05.2003 — 004.002 — 6
▼B
ZAŁĄCZNIK I
STANDARDOWE MARŻE BRUTTO (SMB)
1. DEFINICJA ORAZ ZASADY OBLICZANIA SMB
a) Marża brutto przedsiębiorstwa gospodarki rolnej to wartość
pieniężna produkcji brutto od której odejmuje się odpowiadające jej
szczególne rodzaje kosztów.
Standardowa marża brutto SMB oznacza wartość marży brutto odpowiadającej przeciętnej sytuacji w danym regionie dla każdej cechy rolnej.
b) Produkcja brutto to suma wartości produktu(-ów) podstawowego(-ych)
oraz produktu(-ów) pochodnego(-ych).
Wartości oblicza się przez przemnożenie wielkości produkcji na
jednostkę (minus wszelkie straty) przez cenę producenta, bez podatku
VAT.
Produkcja brutto obejmuje również subwencje związane z produktem,
areałem i/lub żywym inwentarzem.
c) W celu obliczenia SMB odejmuje się od produkcji brutto następujące szczególne rodzaje kosztów:
1) W przypadku produkcji roślinnej
— nasion i sadzonek
w gospodarstwie),

(zakupionych

lub

wyprodukowanych

— zakupionych nawozów,
— środków ochrony roślin,
— różne szczególne rodzaje kosztów obejmujące:
— wodę do celów nawadniania,
— ogrzewanie,
— suszenie,
— szczególne koszty obrotu (np. sortowanie według klas jakości,
czyszczenie, pakowanie) i koszty przetwarzania,
— szczególne koszty ubezpieczenia,
— inne szczególne koszty.
2) W przypadku produkcji zwierzęcej
— koszty wymiany stada;
— pasze:
— koncentraty paszowe
w gospodarstwie),

(zakupione

lub

wyprodukowane

— pasze treściwe;
— różne szczególne koszty obejmujące:
— opłaty weterynaryjne,
— koszty naturalnej oraz sztucznej inseminacji zwierząt,
— koszty związane z wykonywaniem badań oraz podobne,
— szczególne koszty dotyczące wprowadzania do obrotu (np.
sortowanie według klas jakości, czyszczenie, pakowanie)
i koszty przetwarzania,
— szczególne koszty ubezpieczenia,
— inne szczególne koszty.

Następujących pozycji nie ujmuje się jako szczególne koszty do odliczenia: kosztów robocizny, maszyn, budynków, paliwa oraz smarów,
remontów oraz obniżenia wartości maszyn oraz urządzeń, pracy
najemnej. Jednakże odlicza się koszty pracy najemnej związane
z odnawianiem oraz usunięciem trwałych plantacji oraz suszeniem
zbiorów.
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Szczególne koszty ustala się na podstawie cen z dostawą do gospodarstwa bez podatku VAT, minus wszelkie subwencje związane ze składnikami tych kosztów.
d) Okres produkcyjny
SMB odpowiada 12-miesięcznemu okresowi produkcyjnemu (rok kalendarzowy lub rok produkcji rolnej).
Dla produktów roślinnych lub zwierzęcych, których cykl produkcji jest
dłuższy lub krótszy od 12 miesięcy, oblicza się SMB odpowiadającą
wzrostowi lub wielkości produkcji za okres 12 miesięcy.
e) Dane podstawowe i okres referencyjny
SMB ustala się przy użyciu czynników wspomnianych w lit. b) i c)
powyżej. W tym celu podstawowe dane zbiera się w Państwach Członkowskich ze sprawozdań finansowych gospodarstw lub z wyników
odpowiednich badań, albo zestawiane są na podstawie odpowiednich
obliczeń dla okresu referencyjnego obejmującego trzy kolejne lata kalendarzowe lub lata produkcji rolnej. Okres referencyjny jest taki sam dla
wszystkich Państw Członkowskich i ustala go Komisja, w konsultacji
z nimi.
f)

Jednostki
1) Jednostki fizyczne:
a) SMB dla upraw ustalone są na podstawie areału wyrażonego
w hektarach.
Jednakże dla grzybów SMB ustala się na postawie wartości
produkcji brutto oraz poszczególnych kosztów dla wszystkich rocznych kolejnych zbiorów i jest ona wyrażana na 100 m2 obszaru
pod uprawą. W związku z wykorzystaniem w systemie FADN,
SMB wyznaczone w ten sposób dzieli się przez liczbę kolejnych
zbiorów w ciągu roku i taka liczba przekazywana jest Komisji.
b) SMB odnoszące się do żywego inwentarza oblicza się od sztuki
pogłowia z wyjątkiem drobiu, dla którego są ustalane one dla 100
sztuk, a także dla pszczół, dla których określa się je od ula.

▼M4
2) Jednostki pieniężne oraz zaokrąglanie
Podstawowe dane dla ►C2 wyznaczania standardowych nadwyżek
bezpośrednich oraz obliczone standardowe nadwyżki bezpośrednie
ustalane są w euro. W przypadku państw członkowskich, które nie
przystąpiły do Unii Gospodarczej i Monetarnej, standardowe
nadwyżki bezpośrednie przelicza się ◄euro na podstawie przeciętnego kursu wymiany walut dla okresu sprawozdawczego, zgodnie
z postanowieniami pkt 1 lit. e) niniejszego załącznika. Niniejsze
stawki będą przesyłane przez Komisję do odpowiednich Państw
Członkowskich.
►C2 Standardowe nadwyżki bezpośrednie mogą zostać zaokrąglone
do ◄5 EUR, jeśli istnieje taka potrzeba

▼B
2. PODZIAŁY SMB
a) Według cech upraw oraz żywego inwentarza
1) SMB ustala się dla wszystkich przedsiębiorstw produkcji rolnej odpowiadających pozycjom wspólnotowych badań struktury gospodarstw
zgodnie z procedurą ustanowioną w tych badaniach.
2) W przypadku Państw Członkowskich, które dostarczają dodatkowych
informacji szczegółowych do poszczególnych pozycji badań, SMB
odpowiadające tym dodatkowym szczegółowym informacjom
wyznacza się według tych samych zasad.
b) Podział geograficzny
— SMB ustala się przynajmniej na podstawie jednostek geograficznych,
które są zgodne z wykorzystywanymi w pozycjach wspólnotowych
badań struktury gospodarstw Sieci Danych Rachunkowych
z Gospodarstw Rolnych FADN.
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— nie określa się żadnych SMB dla przedsiębiorstw niedziałających
w danym regionie.
— w przypadku jednostek geograficznych, dla których Państwa Członkowskie przesyłają informacje wskazujące czy dane gospodarstwo
jest położone na obszarze mniej uprzywilejowanym, dostarcza się
oddzielne SMB dla obszarów mniej uprzywilejowanych lub
obszarów górskich oraz dla innych obszarów jednostek geograficznych w każdym przypadku, gdy dokonanie takiego rozróżnienia
powinno zostać dokonane.
3. ZBIERANIE DANYCH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYZNACZANIA
SMB.
a) Przynajmniej raz na dziesięć lat podstawowe dane do wyznaczania SMB
są odnawiane na podstawie obserwacji poczynionych w oparciu
o sprawozdania finansowe gospodarstw lub szczególne badania czy też
zestawionych z odpowiednich obliczeń.
b) W trakcie 10-letniego okresu miedzy dwoma kolejnymi odnowieniami
danych, jak przewidziano w lit. a), SNB są zwykle uaktualniane co dwa
lata. Uaktualnienie takie wprowadza się przez:
— odnowienie podstawowych danych w sposób podobny do tego, który
wyszczególniono w lit. a),
— albo zastosowanie metody obliczenia dzięki której można uaktualnić
SMB. Zasady stosowane do takiej metody określone są na poziomie
wspólnotowym.
c) Okresy referencyjne dla odnawiania danych oraz obliczeń uaktualniających, zgodnie z lit. a) i b) powyżej są takie same dla wszystkich Państw
Członkowskich a ustala je Komisja w konsultacji z nimi.
Te okresy referencyjne będą, możliwie w jak największym stopniu,
związane z terminami wspólnotowych badań struktury gospodarstw
rolnych.
4. WYKONYWANIE
Państwa Członkowskie są odpowiedzialne, zgodnie z przepisami niniejszego
załącznika, za zbieranie podstawowych danych niezbędnych do obliczenia
SMB i za ich obliczenie, za przeliczenie wyników na ecu a także, jeżeli jest
to stosowne, za zbieranie danych wymaganych do stosowania metod uaktualniania.
Państwa Członkowskie będą przesyłać Komisji dostępne dane oraz wyniki
opracowane według standartowego formatu. Format ten zostanie określony
przez Komisję po konsultacji z Państwami Członkowskimi.
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH
Następujące specjalne zasady ustanawia się w celu obliczenia SMB dla
niektórych rodzajów przedsiębiorstw:
a) Wypas żywego inwentarza oraz rośliny pastewne
1. Zasada ogólna
Metoda stosowania SMB do wypasu żywego inwentarza oraz roślin
pastewnych zależy od proporcji istniejącej między tymi dwiema
grupami cech gospodarstwa. Przy obliczaniu SMB dla wypasu
żywego inwentarza odejmuje się zmienne koszty upraw roślin
pastewnych. Z tego względu, jeżeli stosuje się wspólnotową typologię, SMB roślin pastewnych są co do zasady traktowane jako
równe zeru.
2. Brak wypasu żywego inwentarza
i) R o ś l i n y p a s t e w n e b e z w y p a s u ż y w e g o i n w e n tarza
W przypadku gdy w gospodarstwie nie ma żywego inwentarza do
wypasania, rośliny pastewne zwykle stanowiące produkcję przeznaczoną na rynek, traktowane są w taki sam sposób jak inne uprawy;
w takim wypadku stosuje się odpowiadające im SMB.
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ii) T r w a ł e u ż y t k i z i e l o n e o r a z ł ą k i n i e z a j m o w a n e
przez wypasany na nich żywy inwentarz
Aby umożliwić przeprowadzenie klasyfikacji gospodarstw, których
większą część stanowią trwałe użytki zielone lub łąki, z których
nie uzyskuje się produkcji przeznaczonej na rynek i które w czasie
prowadzenia badań nie są zajmowane przez żywy inwentarz nominalne SMB, na podstawie zryczałtowanej stawki, może być ustalane dla tej cechy w regionach częstego występowania tego rodzaju
przypadków, i stosowane do tych gospodarstw.
3. Niezbilansowana sytuacja paszowa w gospodarstwie.
Jeśli w gospodarstwie występuje nadwyżka lub deficyt podaży roślin
pastewnych jak określono w ppkt i) poniżej, stosuje się przepisy
szczególne:
— w przypadku deficytu roślin pastewnych, stosuje się specjalne
SMB dla inwentarza żywego do wypasu, w sposób opisany
poniżej w ppkt ii),
— w przypadkach nadwyżki roślin pastewnych, stosuje się SMB dla
roślin pastewnych, w sposób opisany w ppkt iii) poniżej.
i) Dla każdego regionu ustala się nawias, poza którym uważa
się, że gospodarstwo posiada deficyt lub nadwyżkę roślin
pastewnych.
W gospodarstwie istnieje deficyt roślin pastewnych, jeśli
wskaźnik R = SMB dla inwentarza żywego do wypasu/
SMB dla roślin pastewnych, przekracza określony limit Rs.
ii) w przypadku deficytu roślin pastewnych (R<RD) uważa się,
że wszystkie rośliny pastewne posiadają SMB równą zeru.
Dla wszystkich rodzajów inwentarza żywego do wypasu,
jedna część (łącznie, tam gdzie jest to stosowne,
z frakcjami zwierząt) równa jestRRD uważanemu za spadający
w ramach systemu „normalnego”, w którym to przypadku
stosuje się zwykłą SMB; w przypadku pozostałej części
DÞ
odpowiadającej stosunkowi:ðRR
R uważa się, że oddziałuje
na nią deficyt roślin pastewnych i stosuje się SMB ustalone
specjalnie dla inwentarza żywego do wypasu.
iii) w przypadku nadwyżki roślin pastewnych (R<RS) dokonuje
się oszacowania wartości nadwyżki dla części areału pod
każdą z upraw roślin pastewnych przy zastosowaniu do tej
części odpowiedniej SMB. Część stanowiąca nadwyżkę
odpowiada, co do zasady, stosunkowiðRRS –RÞ
. Jednakże
S
w szczególnych przypadkach nadwyżkę tę można zdefiniować w stosunku do progu szacowania wartości Rv
wyższego od RS. W przypadku nadwyżki roślin pastewnych
stosuje się zwykłą SMB dla każdej sztuki inwentarza żywego
do wypasu.
iv) Państwa Członkowskie ustalają limity RD oraz RS i, jeśli jest
to stosowne, RV dla każdego regionu i powiadamiają o tym
Komisję.
v) — Przepisy szczególne stosuje się do następujących roślin
pastewnych:
D12: pastewne rośliny okopowe i bulwiaste,
D18: rośliny pastewne,
F01: pastwiska oraz łąki z wyłączeniem użytków zielonych nieuprawnych,
F02: naturalny wypas.
— Inwentarz żywy do wypasu, do którego stosują się przepisy szczególne to:
J01: zwierzęta z rodziny koniowatych,
J02-J08: bydło,
J09: owce,
J10: kozy.
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▼B
b) Grunty ugorowane
W celu umożliwienia sklasyfikowania gospodarstw, które
badania posiadają tylko grunty ugorowane, nominalne
podstawie zryczałtowanej stawki może być ustalone dla
w regionach, gdzie takie przypadki występują często i
w odniesieniu do takich gospodarstw.

w czasie
SMB na
tej cechy
stosowane

c) Ogrody przydomowe
Ponieważ produkcja z ogrodów przydomowych nie jest zwykle przeznaczona na sprzedaż, SMB uważa się zwykle za równe zeru. Jednakże dla
regionów, gdzie dość często ogrody przydomowe mogą w znaczący
sposób przyczyniać się do produkcji brutto gospodarstwa, SMB można
określać poprzez odpowiednie stosowanie reguł i metod określonych
w niniejszym załączniku.
d) Prosięta
SMB odnoszące się do prosiąt brane są pod uwagę przy obliczaniu
łącznej SMB dla gospodarstwa tylko wówczas, jeżeli w gospodarstwie
nie ma macior.

▼B

▼M2

▼B

2.

1.

uprawy

Specjalizacja: ogrodnictwo

Specjalizacja
polowe

Ogólny rodzaj gospodarki rolnej

Ogólna uprawa polowa

14.

Specjalizacja: ogrodnictwo

Specjalizacja zboża, nasiona oleiste
i rośliny o wysokiej zawartości białka

13.

20.

Szczególny rodzaj gospodarki rolnej

uprawa

ogrodowa

Różne polowe rośliny uprawne

144.

Specjalizacja:
warzyw

Specjalizacja warzywa gruntowe

143.

201.

Połączona uprawa zbóż i roślin
okopowych

142.

Połączona uprawa zbóż, nasion oleistych, roślin o wysokiej zawartości
białka i ryżu

133.

Specjalizacja rośliny okopowe

Specjalizacja ryż

132.

141.

Specjalizacja zboża (inne niż ryż),
nasiona oleiste i rośliny o wysokiej
zawartości białka

131.

Wyspecjalizowane gospodarstwa rolne — uprawy

Podstawowy rodzaj gospodarki rolnej

A. SYSTEM KLASYFIKACJI

Połączona uprawa różnych roślin polowych

1443.

Specjalizacja:
uprawa
ogrodowa
warzyw — na otwartej przestrzeni

Specjalizacja bawełna

1442.

2011.

Specjalizacja tytoń

1441.

Podpodziały szczególnych rodzajów gospodarki rolnej

KLASYFIKACJA GOSPODARSTW ROLNYCH POD WZGLĘDEM RODZAJU GOSPODARKI ROLNEJ

ZAŁĄCZNIK II
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▼B

3.

Specjalizacja: trwałe plantacje

Ogólny rodzaj gospodarki rolnej

31.

Specjalizacja: uprawa winorośli

Podstawowy rodzaj gospodarki rolnej

Specjalizacja: uprawa winorośli do
produkcji win gatunkowych
Specjalizacja:
uprawa
winorośli
innych
niż
przeznaczone
do
produkcji win gatunkowych
Połączona uprawa winorośli przeznaczonych do produkcji win gatunkowych i innych
Winnice przeznaczone do różnych
rodzajów produkcji

311.
312.

313.

314.

Ogólna uprawa ogrodnictwa towarowego

203.

kwiatów

Specjalizacja:
uprawa
i roślin ozdobnych

202.

Szczególny rodzaj gospodarki rolnej

Specjalizacja: uprawa rodzynków
Winnice mieszane

3142.
3143.

Różne uprawy warzywne - połączone.

2034.

Specjalizacja: uprawa winogron stołowych

Specjalizacja: grzyby

2033.

3141.

Ogólne uprawy warzywne - w szklarni

na
2032.

-

Specjalizacja: uprawa kwiatów i roślin
ozdobnych, zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w szklarni

2023.

Ogólne uprawy warzywne
otwartej przestrzeni.

Specjalizacja: uprawa kwiatów i roślin
ozdobnych w szklarni

2022.

2031.

Specjalizacja: uprawa kwiatów i roślin
ozdobnych na otwartej przestrzeni

Specjalizacja: uprawa warzyw ogrodowych, zarówno na otwartej przestrzeni
jak i w szklarni

2013.

2021.

Specjalizacja: uprawa warzyw ogrodowych w szklarni

2012.

Podpodziały szczególnych rodzajów gospodarki rolnej
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▼B

4.

Specjalizacja:
inwentarz
żywy do wypasu

Ogólny rodzaj gospodarki rolnej

Specjalizacja: uprawa oliwek
Różne trwałe plantacje

33.

34.

340.

Różne trwałe plantacje

Specjalizacja: uprawa oliwek

Specjalizacja: mleczarstwo

Specjalizacja: hodowla i wypas bydła

Bydło — mleczarstwo, hodowla i tucz —
połączone

Owce, kozy i inny inwentarz żywy do
wypasu

41.

42.

43.

44.

Specjalizacja w zakresie bydła —
głównie tucz

422.

Specjalizacja w zakresie owiec
Połączona hodowla owiec i bydła
Specjalizacja: w zakresie kóz

442.
443.

tucz

Bydło
—
hodowla
z mleczarstwem
432.
441.

wraz

Bydło
—
mleczarstwo
z hodowlą i tuczem

431.

i

Specjalizacja w zakresie bydła —
głównie hodowla

Specjalizacja:
produkcja
z hodowlą bydła

412.
421.

Specjalizacja: produkcja mleka

411.

mleka

Połączona uprawa owoców i owoców
cytrusowych

323.
330.

Specjalizacja: uprawa owoców cytrusowych

322.

owoców

Specjalizacja:
uprawa
(innych niż cytrusowe

321.

Szczególny rodzaj gospodarki rolnej

Gospodarstwa wyspecjalizowane — produkcja zwierzęca

Specjalizacja: uprawa owoców i owoców
cytrusowych

32.

Podstawowy rodzaj gospodarki rolnej

Świeże owoce (inne niż cytrusowe)
oraz orzechy

Specjalizacja: uprawa orzechów

3212.
3213.

Specjalizacja: uprawa owoców świeżych (innych niż cytrusowe)

3211.

Podpodziały szczególnych rodzajów gospodarki rolnej
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▼B

Specjalizacja:
hodowla
zwierząt żywiących się
ziarnem lub nasionami

Uprawy mieszane

5.

6.

Ogólny rodzaj gospodarki rolnej

60.

50.

Uprawy mieszane

Specjalizacja: trzoda chlewna

Specjalizacja: drób

Różne zwierzęta żywiące się ziarnem
lub nasionami — połączone

502.

503.

Różne zwierzęta żywione w systemie
wypasowym — bez dominującego
przedsiębiorstwa

501.

444.

Szczególny rodzaj gospodarki rolnej

Ogrodnictwo towarowe oraz trwałe
plantacje — połączone
Uprawy na otwartej przestrzeni oraz
ogrodnictwo towarowe — połączone
Uprawy polowe oraz winnice —
połączone

601.
602.
603.

Gospodarstwa mieszane

Specjalizacja: hodowla zwierząt żywiących
się ziarnem lub nasionami

Podstawowy rodzaj gospodarki rolnej

Trzoda chlewna, drób oraz inne zwierzęta żywione ziarnem lub nasionami
— połączone

5032.

Kury nioski oraz kury mięsne — połączone
5023.

Trzoda chlewna oraz drób — połączone

Specjalizacja: kury nioski oraz kury
mięsne

5022.

5031.

Specjalizacja: kury nioski

Hodowla trzody chlewnej połączona
z tuczem

5013.

5021.

Specjalizacja: tucz trzody chlewnej

5012.

trzody

Specjalizacja:
chlewnej

5011.

hodowla

Podpodziały szczególnych rodzajów gospodarki rolnej
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▼B

Mieszane
gospodarstwa
hodowli inwentarza żywego

Połączone uprawy — żywy
inwentarz

7.

8.

Ogólny rodzaj gospodarki rolnej

Uprawy polowe — inwentarz żywy do
wypasu — połączone

Mieszany inwentarz żywy, zwłaszcza zwierzęta żywione ziarnem lub nasionami

72.

81.

Mieszany inwentarz żywy, głównie inwentarz żywy do wypasu

71.

Podstawowy rodzaj gospodarki rolnej

Mieszany inwentarz żywy: zwierzęta
żywione ziarnem lub nasionami inne
niż mleczne
Mieszany inwentarz żywy: zwierzęta
żywione ziarnem lub nasionami
z różnym inwentarzem żywym

722.

723.

Uprawy
polowe
z mleczarstwem

Utrzymanie zwierząt mlecznych połączone z uprawami polowymi
Uprawy polowe połączone z hodowlą
inwentarza żywego do wypasu
innego niż zwierzęta mleczne
Inwentarz żywy do wypas, inny niż
zwierzęta
mleczne,
połączony
z uprawami polowymi

811.
812.
813.

814.

połączone

Mieszany inwentarz żywy, połączone
zwierzęta
żywione
ziarnem
i nasionami oraz mleczne

721.

Mieszany inwentarz żywy, głównie
do wypasu, inny niż zwierzęta
mleczne

712.

Uprawy, zwłaszcza ogrodnictwo
towarowe oraz trwałe plantacje połączone

606.

Mieszany inwentarz żywy, głównie
mleczny

Uprawy mieszane, głównie uprawy
polowe połączone

605.

711.

Uprawy polowe i trwałe plantacje —
połączone

604.

Szczególny rodzaj gospodarki rolnej

głównie

trwałe

Mieszane
plantacje

6062.

uprawy,

Mieszane uprawy, głównie ogrodnictwo komercyjne

6061.

Podpodziały szczególnych rodzajów gospodarki rolnej
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▼B

Połączone uprawy — żywy
inwentarz
(ciagdalszy)

Gospodarstwa niepodlegające klasyfikacji

8.

9.

Ogólny rodzaj gospodarki rolnej

82.

Różne uprawy oraz inwentarz żywy —
połączone

Podstawowy rodzaj gospodarki rolnej

Trwałe plantacje oraz zwierzęta
inwentarz żywy do wypasu — połączone
Różne mieszane uprawy
hodowla inwentarza żywego

822.

823.

oraz

Uprawy polowe oraz zwierzęta
żywione ziarnem lub nasionami

821.

Szczególny rodzaj gospodarki rolnej

Pszczelarstwo
Różne mieszane gospodarstwa

8231.
8232.

Podpodziały szczególnych rodzajów gospodarki rolnej
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▼B
B. DEFINICJA RODZAJÓW
Rodzaje gospodarki rolnej są określone przez dwie cechy:

▼M4
▼C2
a) Charakter danej działalności
Działalności te odnoszą się dò wykazu cech badanych w ramach badań
struktur w latach 2003, 2005 oraz 2007; są one wskazywane przez
wykorzystanie kodów wymienionych w załączniku do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 571/88 (1)lub przez kod przegrupowujący niektóre
z tych cech, jak określono w załączniku II część C do niniejszego
rozporządzenia (2)

▼B
b) Progi określające limity klas
Jeżeli nie wskazano inaczej, progi te wyrażone są jako frakcje standardowej marży brutto gospodarstwa.

(1) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1.
(2) Cechy D/12 (Pastewne okopowe i bulwiaste), D/18 (Rośliny pastewne), D/21 (Grunty
ugorowane bez subsydiów), E (Ogródki przydomowe), F/1 (Pastwiska i łąki,
z wyłączeniem pastwisk i łąk niepielęgnowanych), F/2 (Pastwiska i łąki niepielęgnowane) oraz J/11 (Prosięta poniżej 20 kg żywej wagi) są wykorzystywane wyłącznie
w określonych warunkach (patrz: punkt 5 załącznika I).

▼C2

▼M4

▼B

1

Kod

Specjalizujące
się
w uprawach polowych

Ogólne

13

Kod

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Specjalizujące
się
w uprawach zbóż, roślin
oleistych
i
roślin
o wysokiej zawartości
białka

Podstawowe

Gospodarstwa wyspecjalizowane — produkty upraw

Szczególne
Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

Zboża, rośliny oleiste,
rośliny
o
wysokiej
zawartości
białka
i grunty ugorowane
nieużytkowane gospodarczo, objęte systemem
motywacyjnym do odłogowania > 2/3

Ogólne
uprawy,
tj.
zboża,
rośliny
o wysokiej zawartości
białka na ziarno, ziemniaki, buraki cukrowe,
pastewne
okopowe
i bulwiaste, rośliny przemysłowe,
świeże
warzywa,
melony,
truskawki w uprawie
polowej,
rośliny
pastewne,
nasiona
i sadzonki na gruntach
ornych, inne uprawy na
gruntach
ornych,
poplony na cele nieżywnościowe oraz grunty
ugorowane
nieużytkowane
gospodarczo,
objęte systemem motywacyjnym do odłogowania > 2/3

Definicja

P11 + P12 + D/9 + D/
22 > 2/3

P1 > 2/3

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)
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▼C2

Kod

Ogólne

14

Kod

Specjalizujące
w
ogólnej
polowej

Podstawowe

się
uprawie

Uprawa zbóż, roślin
oleistych,
roślin
o wysokiej zawartości
białka i ryżu, łącznie

133

141

Specjalizujące
w uprawie ryżu

132

Specjalizujące
się
w uprawie roślin okopowych

się

Specjalizujące
się
w
uprawach
zbóż
(innych niż ryż), roślin
oleistych
i
roślin
o wysokiej zawartości
białka

Szczególne

131

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

Ziemniaki,
buraki
cukrowe oraz pastewne
okopowe i bulwiaste >
2/3

Ogólne uprawy > 2/3;
zboża, rośliny oleiste,
rośliny
o
wysokiej
zawartości
białka
i grunty ugorowane
nieużytkowane gospodarczo, objęte systemem
motywacyjnym do odłogowania ≤ 2/3

Gospodarstwa w klasie
13, z wyłączeniem tych
w klasach 131 i 132

Ryż > 2/3

Zboża, wyłączając ryż,
rośliny oleiste, rośliny
o wysokiej zawartości
białka, i grunty ugorowane
nieużytkowane
gospodarczo,
objęte
systemem
motywacyjnym do odłogowania
> 2/3

Definicja

P121 > 2/3

P1 > 2/3; P11 + P12 +
D/9 + D/22 ≤ 2/3

D/7 > 2/3

P111 + P12 + D/9 + D/
22 > 2/3

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)
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▼M4

▼C2

2

Kod

Specjalizacja:
nictwo

Ogólne

ogrod-

20

Kod

Specjalizacja:
nictwo

Podstawowe

ogrod-

Uprawa zbóż i roślin
okopowych, łącznie

Specjalizujące
się
w uprawie warzyw polowych
Różne uprawy polowe

143

144

Szczególne

142

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Specjalizujące
się
w uprawie tytoniu
Specjalizujące
się
w uprawie bawełny
Różne uprawy polowe,
łącznie

1441
1442
1443

Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

Świeże
warzywa,
melony, truskawki —
ogrodnictwo towarowe,
na otwartej przestrzeni
i w szklarni, kwiaty
i rośliny ozdobne — na

Gospodarstwa w klasie
144, z wyłączeniem
tych w podtypach 1441
i 1442

Bawełna > 2/3

Tytoń > 2/3

P2 > 2/3

D/25 > 2/3

D/23 > 2/3

D/14a > 2/3

Świeże
warzywa,
melony, i truskawki
w uprawie polowej > 2/3
Gospodarstwa w klasie
14, z wyłączeniem tych
w klasach 141, 142
i 143

P11 + P12 + D/9 + D/
22 > 1/3; P121 > 1/3

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)

Zboża, rośliny oleiste,
rośliny
o
wysokiej
zawartości
białka
i grunty ugorowane
nieużytkowane gospodarczo, objęte systemem
motywacyjnym do odłogowania > 1/3; okopowe
> 1/3

Definicja
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▼B

2

Kod

Specjalizacja:
nictwo
(ciąg dalszy)

Ogólne

ogrod-

Kod

Podstawowe

202

201

Kod

Szczególne

Specjalizacja:
kwiaty
i rośliny ozdobne — na
otwartej przestrzeni

Specjalizacja:
ogrodnictwo
towarowe
warzywne

Rodzaje gospodarki rolnej

Specjalizacja: kwiaty
i rośliny ozdobne —
w szklarni
Specjalizacja: kwiaty
i rośliny ozdobne –na
otwartej
przestrzeni
i w szklarni

2022

Specjalizacja: ogrodnictwo towarowe warzywa, zarówno na
otwartej przestrzeni jak
i w szklarni-połączone

2013

2021

Specjalizacja: ogrodnictwo towarowe —
warzywa w szklarni

Specjalizacja: ogrodnictwo towarowe —
warzywa na otwartej
przestrzeni

2012

2011

Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

D15 > 2/3

Świeże
warzywa,
melony,
truskawki
w szklarni > 2/3

Kwiaty
i
rośliny
ozdobne w szklarni > 2/
3

Kwiaty
i
rośliny
ozdobne na otwartej
przestrzeni > 2/3

Kwiaty
i
rośliny
ozdobne na otwartej
przestrzeni i w szklarni

D17 > 2/3

D16 > 2/3

D16+D17 > 2/3

D14b > 2/3

Świeże
warzywa,
melony, truskawki —
ogrodowe i na otwartym
polu > 2/3

Gospodarstwa w klasie
201,
wyłączając
te
w popodziałach 2011
i 2012

D14b + D15 > 2/3

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)

Świeże
warzywa,
melony, truskawki —
ogrodnictwo
komercyjne, na otwartej przestrzeni i w szklarni > 2/3

otwartej przestrzeni oraz
grzyby > 2/3

Definicja
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▼B

3

Kod

Specjalizacja:
plantacje

Ogólne

trwałe

Kod

Podstawowe

203

Kod

ogrodnictwo

Szczególne

Ogólnie
towarowe

Rodzaje gospodarki rolnej

Ogólne
ogrodnictwo
towarowe –w szklarni

Ogólne
ogrodnictwo
towarowe –w szklarni

Specjalizacja: grzyby
Różne
połączone
uprawy
ogrodnictwa
towarowego

2032

2033
2034

Ogólne
ogrodnictwo
towarowe
—
na
otwartej przestrzeni

2031

2023

Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

D15+D17 > 2/3

Świeże
warzywa,
melony, truskawki oraz
kwiaty
i
rośliny
ozdobne, w szklarni
> 2/3

Plantacje
owoców
i
jagód,
plantacje
cytrusów,
oliwek,
winnice, szkółki, inne
trwałe plantacje oraz
trwałe
plantacje
w szklarniach > 2/3

Gospodarstwa w klasie
203
włączając
te
w
podpodziałach
2031,2032 i 2033
P3 > 2/3

I02 > 2/3

D14b+D16 > 2/3

Świeże
warzywa,
melony,
truskawki
w komercyjnych uprawach ogrodniczych oraz
kwiaty
i
rośliny
ozdobne, na otwartej
przestrzeni > 2/3

Grzyby > 2/3

P2 > 2/3, D14b+D15
≤ 2/3; D16+D17 ≤ 2/3

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)

Gospodarstwa
ogrodnicze z komercyjnymi
roślinami ogrodowymi
≤ 2/3 oraz kwiaty
i rośliny ozdobne ≤ 2/3

Gospodarstwa w klasie
202
wyłączając
te
w podpodziałach 2021
i 2022

Definicja
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▼B

3

Kod

Specjalizacja:
plantacje
(ciąg dalszy)

Ogólne

trwałe

32

31

Kod

Specjalizacja:
owoce
i owoce cytrusowe

Specjalizacja: winnice

Podstawowe

Winnice dla różnych
rodzajów produkcji

314

Specjalizacja:
owoce
(inne niż owoce cytrusowe)

Połączone wina gatunkowe oraz inne

313

321

Specjalizacja: wina inne
niż gatunkowe

Specjalizacja:
uprawa
winorośli do produkcji
win gatunkowych

Szczególne

312

311

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Specjalizacja: rodzynki

Winnice mieszane

3142

3143

wino-

Specjalizacja:
grona stołowe

3141

Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

normalnie
rodzynki

Owoce i jagody > 2/3

Owoce i jagody oraz
owoce cytrusowe > 2/3

Gospodarstwa w klasie
314 wyłączając podpodziały 3141 i 3142

Winnice
produkujące
> 2/3

Winnice
normalnie
produkujące winogrona
stołowe > 2/3

Gospodarstwa w klasie
31
wyłączając
te
w klasach 311, 312, 313

Winnice
normalnie
produkujące wino > 2/3,
wyłączając gospodarstwa
w klasach 311 i 312

Winnice
normalnie
produkujące inne wina
> 2/3

Winnice
normalnie
produkujące wino gatunkowe > 2/3

Winnice > 2/3

Definicja

G01 > 2/3

G01 + G02 > 2/3

G04d > 2/3

G04c > 2/3

G04a + G04b > 2/3;
G04a ≤ 22/3; G04b
≤ 2/3

G04b > 2/3

G04a > 2/3

G04 > 2/3

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)
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▼B

Kod

Ogólne

Specjalizacja: oliwki

Różne trwałe plantacje
połączone

33

34

Kod

Podstawowe

340

330
Różne trwałe plantacje
połączone

Specjalizacja: oliwki

Zarówno owoce jak
i owoce cytrusowe-połączone

323

owoce

Specjalizacja:
cytrusowe.

Szczególne

322

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Specjalizacja: świeże
owoce (inne niż cytrusowe)
Specjalizacja: orzechy
Połączona
uprawa
świeżych
owoców
(inne niż cytrusowe)
i orzechów

3211

3212
3213

Kod

Podpodziały niektórych rodzajów
gospodarki rolnej

Gospodarstwa w klasie 3
wyłączając te w klasach
31, 32 i33

Oliwki > 2/3

Gospodarstwa w klasie
32
wyłączając
te
w klasach 321 i 322

Owoce cytrusowe > 2/3

Gospodarstwa w klasie
321,
wyłączając
te
w podpodziałach 3211
i 3212

Orzechy > 2/3

Świeże owoce włączając
jagody > 2/3

Definicja

G03 > 2/3

G02 > 2/3

►M1 G01c > 2/3 ◄

►M1 G01a + G01b >
2/3 ◄

Kod cech i i progów
(patrz załącznik II C)
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▼B

4

Kod

Specjalizacja:
żywy
inwentarz do wypasu

Ogólne

Specjalizacja:
stwo

Specjalizacja:
i tucz bydła

41

42

Kod

Podstawowe

hodowla

mleczar-

Specjalizacja: produkcja
mleka
Specjalizacja: produkcja
mleka z hodowlą bydła

412

Szczególne

411

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Gospodarstwa wyspecjalizowane — produkcja zwierzęca

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Wszelkie bydło (np.
bydło poniżej 1 roku
życia, bydło między 1
a 2 rokiem życia
i bydło powyżej 2 roku
życia (byki, jałówki,
krowy mleczne i inne
krowy) > 2/3; krowy
mleczne ≤ 1/10

Gospodarstwa w klasie
41
wyłączając
te
w klasie 411

Krowy mleczne > 2/3

Bydło mleczne (np.
bydło poniżej 1 roku
życia, krowy pomiędzy
1 a 2 rokiem życia,
jałówki
i
krowy
mleczne) > 2/3; krowy
mleczne > 2/3 bydła
mlecznego

Łąki (np. trwałe użytki
zielone i łąki, nieuprawiane tereny do wypasu)
inwentarz
żywy
do
wypasu (np. zwierzęta
z rodziny koniowatych,
wszystkie typy bydła,
owce i kozy) > 2/3

Definicja

P42 > 2/3; J07 ≤ 1/10

J07 > 2/3

P41 > 2/3; J07 > 2/3
P41

P4 > 2/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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Kod

Ogólne

Bydło — mleczarstwo,
hodowla i tucz

Owce, kozy i inny
inwentarz
żywy
do
wypasu

43

44

Kod

Podstawowe

Połączona
owiec i bydła
Specjalizacja:
kóz

442

443

hodowla

hodowla

Specjalizacja: owce

Kozy > 2/3

Wszelkie bydło > 1/3,
owce >> 1/3

Owce > 2/3

J10 > 2/3

P42 > 1/3; J09 > 1/3

J09 > 2/3

P4 > 2/3; P42 ≤ 2/3

Zwierzęta
łąkowe
i inwentarz żywy do
wypasu > 2/3; bydło
≤ 2/3
441

P42 > 2/3; 1/10 < J07
≤ 1/4

Wszelkie bydło > 2/3; 1/
10 < krowy mleczne
≤ 1/4

Bydło — hodowla i tucz
z mleczarstwem

432

P42 > 2/3; J07 > 1/4;
wyłączając 41

P42 > 2/3; J07 > 11/
10; wyłączając 41

P42 > 2/3; J07 ≤ 1/10;
J08 ≤ 1/3

P42 > 2/3; J07 ≤ 1/10;
J08 > 1/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)

Wszelkie bydło > 2/3;
krowy mleczne > 1/4;
wyłączając
te
w
gospodarstwach
w klasie 41

Wszelkie bydło > 2/3;
krowy mleczne > 1/10;
wyłączając
te
w
gospodarstwach
w klasie 41

Wszelkie bydło > 2/3;
krowy mleczne ≤ 1/10
i inne krowy ≤ 1/3

Wszelkie bydło > 2/3;
krowy mleczne ≤ 1/10
i inne krowy > 1/3

Definicja

Bydło — mleczarstwo
z hodowlą i tucz

Specjalizacja w zakresie
bydła — z przewagą
tuczu

422

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

431

Specjalizacja w zakresie
bydła — z przewagą
hodowli

Szczególne

421

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej
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▼B

50

5

Specjalizacja: zwierzęta
żywione ziarnem lub
nasionami

Kod

Kod

Ogólne

Specjalizacja: zwierzęta
żywione ziarnem lub
nasionami

Podstawowe

Specjalizacja:
chlewna

Specjalizacja: drób

502

trzoda

Różny inwentarz żywy
do wypasu — bez przewagi żadnego przedsięwzięcia

Szczególne

501

444

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Specjalizacja:
nioski
Specjalizacja:
mięsny

5022

Połączona
hodowla
oraz
tucz
trzody
chlewnej

5013

5021

Specjalizacja:
trzody chlewnej

5012

drób

kury

tucz

Specjalizacja: hodowla
trzody chlewnej

5011

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Brojlery i inny drób > 2/
3

Kury nioski > 2/3

Drób > 2/3

Gospodarstwa w klasie
501
wyłączając
te
w ramach podpodziałów
5011 i 5012

Prosięta i inna trzoda
chlewna > 2/3

Maciory > 2/3

Trzoda chlewna > 2/3

Zwierzęta
żywione
ziarnem lub nasionami,
takie jak: trzoda chlewna
(takie
jak
prosięta,
maciory, inna trzoda
chlewna), drób (takie
jak brojlery, kury nioski,
inny drób) i łanie > 2/3

Gospodarstwa w klasie
44 wyłączając te w 441,
442 i 443

Definicja

J14 + J16 > 2/3

J15 > 2/3

P52 > 2/3

J11 + J13 > 2/3

J12 > 2/3

P51 > 2/3

P5 > 2/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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▼B

Kod

Ogólne

Kod

Podstawowe

503

Kod

Szczególne

Specjalizacja: zwierzęta
żywione ziarnem lub
nasionami

Rodzaje gospodarki rolnej

Połączona
trzody
i drobiu
Połączona
hodowla
trzody chlewnej, drobiu
i
innych
zwierząt
żywionych
ziarnem
lub nasionami

5032

hodowla
chlewnej

Połączona hodowla kur
niosek i kur mięsnych

5031

5023

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Gospodarstwa w klasie
503,
wyłączając
te
w podpodziałach 5031

Trzoda chlewna > 1/3
i drób > 1/3

Gospodarstwa w klasie
50
wyłączając
te
w klasach 501 i 502

Gospodarstwa w klasie
502
wyłączając
te
w ramach podpodziałów
5021 i 5022

Definicja

P51 > 1/3; P52 > 1/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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▼B

Kod

60

Mieszane uprawy

Mieszane uprawy
(ciagdalszy)

Kod

6

6

Ogólne

Gospodarstwa mieszane

Mieszane uprawy

Podstawowe

Połączone
uprawy
polowe oraz winnice
Połączone
uprawy
polowe oraz trwałe plantacje
Mieszana uprawa roślin
z przewagą upraw polowych

604

605

Uprawy roślin polowych
i ogrodnictwo towarowe
połączone

602

603

Ogrodnictwo
komercyjne i trwałe plantacje
połączone

Szczególne

601

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Ogólnie uprawy > 1/3;
bez innej działalności
> 1/3

Ogólnie uprawy > 1/3;
trwałe plantacje > 1/3;
winorośl ≤ 1/3

Ogólnie > 1/3; wina > 1/
3

Ogólnie uprawy > 1/3;
ogrodnictwo > 1/3

Ogrodnictwo > 1/3;
trwałe plantacje > 1/3

Ogólnie uprawa roślin
> 1/3, ale ≤ 2/3 lub
ogrodnictwo > 1/3 ale
≤ 2/3, albo trwałe plantacje > 1/3 ale ≤ 2/3,
połączona
z
łąkami
i inwentarzem żywym
do wypasu ≤ 1/3 oraz
zwierzętami żywionymi
ziarnem lub nasionami
≤ 1/3

Definicja

1/3 < P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 1/
3; P3 ≤ 1/3; P4 ≤ 1/3;
P5 ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3;
G04 ≤ 1/3

P1 > 1/3; G04 > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

[1/3 < P1 ≤ 2/3;
P4 ≤ 1/3; P5 ≤ 1/3]
lub [1/3 < P2 ≤ 2/3;
P4 ≤ 1/3; P5 ≤ 1/3]
lub [1/3 < P3 ≤ 2/3;
P4 ≤ 1/3; P5 ≤ 1/3]

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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▼B

7

Kod

Gospodarstwa mieszanej
hodowli
inwentarza
żywego

Ogólne

71

Kod

Mieszany
inwentarz
żywy z przewagą zwierząt przeznaczonych do
żywienia w systemie
żywieniowym

Podstawowe

606

Kod

Szczególne

Mieszane
uprawy
z przewagą ogrodnictwa
towarowego lub trwałych plantacji

Rodzaje gospodarki rolnej

Mieszana uprawa zwłaszcza
ogrodnictwa
towarowego

Mieszana
uprawa
głównie trwałe plantacje

6061

6062

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

P1 ≤ 1/3; P2 ≤ 1/3;1/
3 < P3 ≤ 2/3; P4 ≤ 1/
3; P5 ≤ 1/3
[1/3 < P4 ≤ 2/3;
P1 ≤ 1/3; P2 ≤ 1/3;
P3 ≤ 1/3] lub [1/3 <
P5 ≤ 2/3; P1 ≤ 1/3;
P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3]

1/3 < P4 ≤ 2/3; P1 ≤ 1/
3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;
P5 ≤ 1/3;

Łąki i inwentarz żywy
do wypasu > 1/3, ale
≤ 2/3 lub zwierzęta
żywione ziarnem lub
nasionami > 1/3 ale
≤ 2/3, w połączeniu
z ogólną uprawą ≤ 1/3,
ogrodnictwem ≤ 1/3
i trwałymi plantacjami
≤ 1/3
Łąki i inwentarz żywy
do wypasu > 1/3, ale
≤ 2/3; bez innej działalności > 1/3

P1 ≤ 1/3;1/3 < P2 ≤ 2/
3; P3 ≤ 1/3; P4 ≤ 1/3;
P5 ≤ 1/3

1/3 < ogrodnictwo ≤ 2/3;
bez innej działalności
> 1/3

1/3 < trwałe plantacje
≤ 2/3; bez innej działalności > 1/3

[P1 ≤ 1/3; 1/3 <
P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 1/3;
P4 ≤ 1/3; P5 ≤ 1/3]
lub [P1 ≤ 1/3; P2 ≤ 1/
3;1/3 < P3 ≤ 2/3;
P4 ≤ 1/3; P5 ≤ 1/3]

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)

1/3 < ogrodnictwo oraz
trwałe plantacje ≤ 2/3;
bez innej działalności
> 1/3

Definicja
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▼B

Kod

Ogólne

72

Kod

Mieszany
inwentarz
żywy z przewagą zwierząt żywionych ziarnem
lub nasionami

Podstawowe

Mieszany
inwentarz
żywy: połączone zwierzęta żywione ziarnem
lub nasionami i mleczne

Mieszany
inwentarz
żywy z przewagą zwierząt, przeznaczonych do
żywienia w systemie
żywieniowym,
innych
niż mleczne

712

721

Mieszany
inwentarz
żywy z przewagą zwierząt mlecznych

Szczególne

711

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Bydło, mleczarstwo > 1/
3; zwierzęta żywione
ziarnem lub nasionami
> 1/3, krowy mleczne
> 2/3 bydło, mleczarstwo

Zwierzęta
żywione
ziarnem lub nasionami
≤ 2/3 ale > 1/3; ogólnie
uprawa ≤ 1/3; ogrodnictwo ≤ 1/3; trwałe
plantacje ≤ 1/3

Mieszany
inwentarz
żywy: połączone zwierzęta żywione ziarnem
lub nasionami i mleczne

Łąki i inwentarz żywy
do wypasu ≤ 2/3; bydło
mleczne > 1/3; krowy
mleczne > 2/3 bydła
mleczne; bez innej działalności > 1/3

Definicja

P41 > 1/3; P5 > 1/3;
J07 > 2/3 z P41

1/3 < P5 ≤ 2/3; P1 ≤ 1/
3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

P4 ≤ 2/3; P41 > 1/3;
J07 > 2/3 z P41;
P1 ≤ 1/3; P2 ≤ 1/3;
P3 ≤ 1/3; P5 ≤ 1/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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▼B

Gospodarstwa mieszanej
hodowli
inwentarza
żywego
(ciagdalszy)

Mieszana
uprawa
i hodowla — inwentarz
żywy

7

8

Kod

Ogólne

81

Kod

Polowe
uprawy
inwentarz
żywy
wypasu, połączone

Podstawowe

—
do

Mieszany
inwentarz
żywy: zwierzęta żywione
ziarnem lub nasionami
i do wypasu, inne niż
mleczne

Mieszany
inwentarz
żywy: żywione ziarnem
lub nasionami z innymi

723

Szczególne

722

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Ogólnie uprawa > 1/3;
łąki i inwentarz żywy
do wypasu > 1/3

Gospodarstwa
wykluczone z klas 1-7

Gospodarstwa w klasie
72,
wyłączając
te
w klasach 721 i 722

[Łąki i inwentarz żywy
do wypasu > 1/3; zwierzęta żywione ziarnem
lub nasionami > 1/3;
bydło, mleczarstwo ≤ 1/
3] lub [bydło, mleczarstwo > 1/3; zwierzęta
żywione ziarnem lub
nasionami > 1/3; krowy
mleczne ≤ 2/3 bydło,
mleczarstwo]

Definicja

P1 > 1/3; P4 > 1/3

[P4 > 1/3; P5 > 1/3;
P41 ≤ 1/3] lub [P41
> 1/3; P5 > 1/3; J07
≤ 2/3 z P41]

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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Kod

Ogólne

Kod

Podstawowe

Ogólnie uprawa > 1/3;
łąki i inwentarz żywy
do wypasu > 1/3;
ogólnie uprawa > inwentarz żywy do wypasu,
wyłączając gospodarstwa
w klasie 811

Łąki i inwentarz żywy
do wypasu > 1/3;
ogólnie uprawa > 1/3;
łąki i inwentarz żywy
do wypasu ≥ ogólnie
uprawa;
wyłączając
gospodarstwa w klasach
811 i 812

Uprawy
polowe
w połączeniu z hodowlą
inwentarza
żywego,
innego niż zwierzęta
mleczne

Inwentarz żywy, inny
niż zwierzęta mleczne,
połączony z uprawami
polowymi

813

814

Bydło, mleczarstwo > 1/
3; ogólnie uprawa > 1/3;
krowy mleczne > 2/3
bydło,
mleczarstwo;
bydło, mleczarstwo ≥
ogólnie uprawa

Mleczarstwo połączone
z uprawą polową

Ogólnie uprawa > 1/3;
bydło, mleczarstwo > 1/
3; mleczne krowy > 2/3
bydła,
mleczarstwa:
bydło,
mleczarstwo
< ogólnie uprawa

Definicja

812

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Polowe
uprawy
w
połączeniu
z mleczarstwem

Szczególne

811

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

P4 > 1/3; P1 > 1/3;
P4 ≥ P1; wyłączając
gospodarstwa w 811
i 812

P1 > 1/3; P4 > 1/3;
P1 > P4; wyłączając
811

P41 > 1/3; P1 > 1/3;
J07 > 2/3 z P41; P41
≥ P1

P1 > 1/3; P41 > 1/3;
J07 > 2/3 z P41; P41
< P1

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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Kod

Ogólne

82

Kod

Uprawy różnych roślin
połączone z hodowlą
inwentarza żywego

Podstawowe

Trwałe plantacje połączone z hodowlą inwentarza żywego

Mieszane
różnych
i hodowla
żywego

822

823

uprawy
roślin
inwentarza

Uprawy polowe połączone z hodowlą zwierząt żywionych ziarnem
lub nasionami

Szczególne

821

Kod

Rodzaje gospodarki rolnej

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Gospodarstwa w klasie
82 wyłączając te w 821
i 822

Trwałe plantacje > 1/3;
łąki inwentarz żywy do
wypasu > 1/3

Ogólnie uprawa > 1/3;
zwierzęta
żywione
ziarnem lub nasionami
> 1/3

Gospodarstwa w klasie
8,
wyłączając
te
w klasie 81

Definicja

P3 > 1/3 P4 > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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9

Kod

Gospodarstwa niepodlegające klasyfikacji

Ogólne

Kod

Podstawowe
Kod

Rodzaje gospodarki rolnej
Szczególne

Pszczelarstwo
Różne mieszane gospodarstwa

8231
8232

Kod

Podpodziały szczególnych rodzajów
gospodarstw rolnych

Gospodarstwa niepodlegające klasyfikacji

Gospodarstwa w klasie
823;
wyłączając
te
w podpodziale 8231

Pszczoły > 2/3

Definicja

J18 > 2/3

Kod cech i progów
(patrz załącznik II C)
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C.

▼M4
▼C2
I.

Kody przegrupowujące niektóre cechy zawarte w badaniach struktury
gospodarstw rolnych z lat 2003, 2005 i 2007

P1. Uprawa ogólna= D/1 (pszenica zwyczajna i orkisz) + D/2 (pszenica durum)
+ D/3 (żyto) + D/4 (jęczmień) + D/5 (owies) + D/6 (kukurydza na ziarno) +
D/7 (ryż) + D/8 (pozostałe zboża) + D/9 (rośliny o wysokiej zawartości
białka) + D/10 (ziemniaki) + D/11 (burak cukrowy) + D/12 (pastewne
okopowe i bulwiaste) + D/23 (tytoń) + D/24 (chmiel) + D/25 (bawełna) +
D26 (rzepak i rzepik) + D/27 (słonecznik) + D/28 (soja) + D/29 (siemię
lniane (len oleisty)) + D/30 (pozostałe rośliny oleiste) + D/31 (len) + D/32
(konopie) + D/33 (pozostałe rośliny włókniste) + D/34 (rośliny aromatyczne
i lecznicze oraz zioła) + D/35 (rośliny przemysłowe niewymienione
w innych punktach) + D14a (świeże warzywa, melony, truskawki,
w uprawie polowej) + D18 (rośliny pastewne) + D19 (nasiona i sadzonki
na gruntach ornych) + D20 (inne uprawy na gruntach ornych) + D/22
(grunty ugorowane nieużytkowane gospodarczo, objęte systemem motywacyjnym do odłogowania) + I/1 (poplony) (1)
P2. Ogrodnictwo= D/14b (świeże warzywa, melony, truskawki – w uprawie
polowej, w ogrodach towarowych) + D/15 (świeże warzywa, melony,
truskawki pod osłonami) + D/16 (kwiaty i rośliny ozdobne – w uprawie
polowej) + D/17 (kwiaty i rośliny ozdobne – pod osłonami) + I/2 (grzyby).
P3. Uprawy trwałe= G/1 (plantacje owoców i owoców jagodowych) + G/2
(plantacje owoców cytrusowych) + G/3 (plantacje oliwek) + G/4 (winnice)
+ G/5 (szkółki) + G/6 (inne uprawy trwałe) + G/7 (uprawy trwałe pod
osłonami).
P4. Łąki i zwierzęta żywione w systemie wypasowym= F/1 (pastwiska i łąki
trwałe, z wyłączeniem łąk i pastwisk niepielęgnowanych) + F/2 (łąki
i pastwiska niepielęgnowane) + J/1 (koniowate) + J/2 (bydło poniżej 1
roku) + J/3 (byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/4 (jałówki
powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/5 (buhaje lub wolce dwuletnie
i starsze) + J/6 (jałówki) + J/7 (krowy mleczne) + J/8 (inne krowy) + J/9
(owce) + J/10 (kozy).
P5. Zwierzęta żywione paszami treściwymi= J/11 (prosięta poniżej 20 kg żywej
wagi) + J/12 (maciory o wadze 50 kg lub więcej) + J/13 (pozostała trzoda
chlewna) + J/14 (brojlery kurze) + J/15 (kury nioski) + J/16 (pozostały drób)
+ J/17 (króliki, samice hodowlane).
P11. Zboża= D/1 (pszenica zwyczajna i orkisz) + D/2 (pszenica durum) + D/3
(żyto) + D/4 (jęczmień) + D/5 (owies) + D/6 (kukurydza na ziarno) + D/7
(ryż) + D/8 (pozostałe zboża).
P12. Rośliny oleiste= D/26 (rzepak i rzepik) + D/27 (słonecznik) + D/28 (soja) +
D/29 (siemię lniane (len oleisty)) + D30 (pozostałe rośliny oleiste).
P41. Bydło mleczne= J/2 (bydło poniżej 1 roku) + J/4 (jałówki powyżej 1 roku,
ale poniżej 2 lat) + J/6 (jałówki) + J/7 (krowy mleczne).
P42. Bydło= J/2 (bydło poniżej 1 roku) + J/3 (byczki powyżej 1 roku, ale
poniżej 2 lat) + J/4 (jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat) + J/5
(buhaje lub wolce dwuletnie i starsze) + J/6 (jałówki) + J/7 (krowy
mleczne) + J/8 (pozostałe krowy).
P51. Trzoda chlewna= J/11 (prosięta poniżej 20 kg żywej wagi) + J/12 (maciory
o wadze 50 kg lub więcej) + J/13 (pozostała trzoda chlewna).
P52. Drób= J/14 (brojlery kurze) + J/15 (kury nioski) + J/16 (pozostały drób).
P111. Zboża z wyłączeniem ryżu= D/1 (pszenica zwyczajna i orkisz) + D/2
(pszenica durum) + D/8 (żyto) + D/4 (jęczmień) + D/5 (owies) + D/6
(kukurydza na ziarno) + D/8 (pozostałe zboża).
(1) Poplony na cele nieżywnościowe (I/1) tworzą część uprawy ogólnej (P1) i ich standardowe nadwyżki bezpośrednie są takie same jak w przypadku odpowiadających im ogólnych upraw.
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P121. Rośliny okopowe= D/10 (ziemniaki) + D/11 (buraki cukrowe) + D/12
(pastewne okopowe i bulwiaste).
II. Zbieżności między pozycjami w badaniach struktury oraz w sprawozdaniu z gospodarstw
rolnych Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN)
Równoważne pozycje dla stosowania standardowych nadwyżek bezpośrednich
Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych z lat
2003, 2005 i 2007
(rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88)

I.

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN
(rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77)

Uprawy

D/1

Pszenica zwyczajna i orkisz

120.Pszenica zwyczajna i orkisz

D/2

Pszenica durum

121.Pszenica durum

D/3

Żyto

122.Żyto (w tym meslin)

D/4

Jęczmień

123.Jęczmień

D/5

Owies

124.Owies
125.Mieszanki zbóż jarych

D/6

Kukurydza na ziarno

126.Kukurydza na ziarno (w tym ziarno
wilgotne)

D/7

Ryż

127.Ryż

D/8

Pozostałe zboża na ziarno

128.Pozostałe zboża

D/9

Rośliny o wysokiej zawartości białka na
ziarno (w tym nasiona i mieszanki zbóż
i roślin strączkowych)

129.Rośliny o wysokiej zawartości białka

w tym:
D/9e

groch, bobik i łubin słodki

360.Groch, bobik i łubin słodki

D/9f

soczewica, cieciorka i wyka

361.Soczewica, cieciorka i wyka

D/9g

pozostałe rośliny o wysokiej zawartości
białka zbierane na nasiona suche

362.Pozostałe rośliny o wysokiej zawartości
białka

D/10

Ziemniaki (w tym wczesne ziemniaki
i sadzeniaki)

130.Ziemniaki (w tym wczesne ziemniaki
i sadzeniaki)

D/11

Burak cukrowy (z wyłączeniem nasion)

131.Burak cukrowy (z wyłączeniem nasion)

D/12

Pastewne okopowe i kapustne (z wyłączeniem nasion)

144.Pastewne okopowe i kapustne (z wyłączeniem nasion)

Rośliny przemysłowe
D/23

a)

Tytoń

134.Tytoń

D/24

b) Chmiel

133.Chmiel

D/25

c)

Bawełna

347.Bawełna

D/26

Rzepak i rzepik

331.Rzepak

D/27

Słonecznik

332.Słonecznik

D/28

Soja

333.Soja

D/29

Siemię lniane (len oleisty)

364.Len, inny niż len włóknisty

D/30

Pozostałe rośliny oleiste

D/31

Len

373.Len

D/32

Konopie

374.Konopie

D/33

Pozostałe rośliny włókniste

D/34

Rośliny aromatyczne, lecznicze i do celów
kulinarnych

345.Rośliny lecznicze, przyprawy, aromaty
i przyprawy korzenne, w tym herbata,
kawa oraz cykoria
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Równoważne pozycje dla stosowania standardowych nadwyżek bezpośrednich
Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych z lat
2003, 2005 i 2007
(rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88)

D/35

Rośliny przemysłowe,
niesklasyfikowane

gdzie

indziej

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN
(rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77)

346.Trzcina cukrowa
348.Pozostałe uprawy przemysłowe

Świeże warzywa, melony, truskawki:
D/14

w uprawie polowej lub pod niskimi osłonami (bez dostępu)
w tym:

D/14a

w uprawie polowej

136.Świeże warzywa, melony i truskawki
uprawiane w uprawie polowej

D/14b

ogrodnictwo towarowe

137.Świeże warzywa, melony i truskawki
uprawiane w ogrodach towarowych
w uprawie polowej

D/15

pod osłonami szklanymi lub innymi osłonami (z dostępem)

138.Świeże warzywa, melony, truskawki
uprawiane pod osłonami

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem
szkółek):
D/16

w uprawie polowej lub pod niskimi osłonami (bez dostępu)

140.Kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie
polowej (z wyłączeniem szkółek)

D/17

pod osłonami szklanymi lub innymi osłonami (z dostępem)

141.Kwiaty i rośliny ozdobne uprawiane pod
osłonami

D/18

Rośliny pastewne

D/18a

trawa okresowa

147.Trawa okresowa

D/18b

pozostałe rośliny pastewne

145.Pozostałe rośliny pastewne

w tym:
D/18b

(i) kukurydza na zielonkę (kukurydza na
kiszonkę)

326.Kukurydza pastewna

D/18b

(iii) pozostałe rośliny pastewne

327.Pozostałe zboża na kiszonkę
328.Pozostałe rośliny pastewne

D/19

Nasiona i sadzonki na gruntach ornych (z
wyłączeniem zbóż, suszonych warzyw,
ziemniaków oraz roślin oleistych)

142.Nasiona traw
143.Pozostałe nasiona

D/20

Pozostałe uprawy na gruntach ornych

148.Pozostałe uprawy na gruntach ornych
nieuwzględnione w pozycjach 120–147
149.Grunt gotowy pod zasiewy, wydzierżawiony innym podmiotom, w tym grunt
udostępniony pracownikom w ramach
świadczenia w naturze

D/21

Grunty ugorowane bez żadnych subsydiów

146.Ugory
— Kod 0: ugory (bez gruntów odłogowanych)

D/22

Grunty ugorowane nieużytkowane gospodarczo, objęte systemem motywacyjnym
do odłogowania

146.— Kod 8: obszar odłogowany obligatoryjnie
i
nieuprawiany
(zgodnie z rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1251/1999)
(11)

F/1

Łąki i pastwiska trwałe, z wyłączeniem
pastwisk i łąk niepielęgnowanych

150.Łąki i pastwiska trwałe

F/2

Pastwiska i łąki niepielęgnowane

151.Pastwiska i łąki niepielęgnowane

G/1

Plantacje owoców i owoców jagodowych

152.Sady owocowe i jagodowe
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Równoważne pozycje dla stosowania standardowych nadwyżek bezpośrednich
Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych z lat
2003, 2005 i 2007
(rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88)

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN
(rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77)

G/1a

gatunki owoców i owoców jagodowych
umiarkowanych stref klimatycznych

349.Owoce ziarnkowe
350.Owoce pestkowe
352.Drobne owoce i owoce jagodowe
Drobne owoce i owoce jagodowe

G/1b

gatunki owoców i owoców jagodowych
podzwrotnikowych stref klimatycznych

353.Owoce zwrotnikowe i podzwrotnikowe

G/1c

orzechy

351.Orzechy

G/2

Plantacje owoców cytrusowych

153.Sady owoców cytrusowych

G/3

Plantacje oliwek

153.Gaje oliwne

G/3a

zwykle produkujące oliwki stołowe

281.Oliwki stołowe

G/3b

zwykle produkujące oliwki do produkcji
oliwy

282.Oliwki do produkcji oliwy
283.Oliwa z oliwek

G/4

Winnice

155.Winorośl

w tym zwykle produkujące:
G/4a

wino gatunkowe

286.Winogrona do produkcji win gatunkowych

G/4b

pozostałe wina

289.Wino gatunkowe
287.Winogrona do produkcji win stołowych
i win innych niż wina gatunkowe
288.Różne produkty z winogron: moszcz
winogronowy, sok, brandy, ocet i inne
produkowane w gospodarstwie
290.Wino stołowe i wino inne niż wino
gatunkowe

G/4c

winogrona stołowe

285.Winogrona stołowe

G/4d

rodzynki

291.Rodzynki

G/5

Szkółki

157.Szkółki

G/6

Pozostałe uprawy trwałe

158.Pozostałe uprawy trwałe

G/7

Uprawy trwałe pod osłonami

156.Uprawy trwałe pod osłonami

I/1

Poplony
(z
wyłączeniem
upraw
w ogrodach towarowych i upraw pod osłonami)

Uprawa objęta kodem ‘3’ lub ‘7’

I/2

Grzyby

139.Grzyby

E

Ogródki przydomowe
II. Inwentarz żywy

J/1

Koniowate

22. Koniowate (w każdym wieku)

J/2

Bydło do 1 roku, byczki i jałówki

23. Cielęta na opas
23. Pozostałe bydło do 1 roku

J/3

Byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

25. Byczki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

J/4

Jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2 lat

26. Jałówki powyżej 1 roku, ale poniżej 2
lat

J/5

Buhaje lub wolce, dwuletnie i starsze

27. Buhaje lub wolce, dwuletnie i starsze

J/6

Jałówki, dwuletnie i starsze

28. Jałówki hodowlane
29. Jałówki na opas

J/7

Krowy mleczne

30. Krowy mleczne
31. Wybrakowane krowy mleczne

J/8

Pozostałe krowy

32. Pozostałe krowy
1. Krowy, które się wycieliły (w tym

1985D0377 — PL — 23.05.2003 — 004.002 — 40
▼C2
Równoważne pozycje dla stosowania standardowych nadwyżek bezpośrednich
Wspólnotowe badania struktury gospodarstw rolnych z lat
2003, 2005 i 2007
(rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88)

Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego FADN
(rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77)

krowy poniżej 2 lat), przeznaczone
wyłącznie lub głównie do produkcji
cieląt
2. Krowy robocze
3. Niemleczne krowy wybrakowane
J/9

Owce (w każdym wieku)
a)

owce maciorki

b) pozostałe owce
J/10

40. Owce maciorki (jednoroczne lub starsze)
41. Pozostałe owce

Kozy (w każdym wieku)
a)

kozy, samice hodowlane

38. Samice hodowlane

b) pozostałe kozy

39. Pozostałe kozy

J/11

Prosięta poniżej 20 kg żywej wagi

43. Prosięta poniżej 20 kg żywej wagi

J/12

Maciory o wadze 50 kg i więcej

44. Maciory o wadze 50 kg i więcej

J/13

Pozostała trzoda chlewna

45. Tuczniki
46. Pozostała trzoda chlewna

J/14

Brojlery kurze

47. Brojlery kurze

J/15

Kury nioski

48. Kury nioski

J/16

Pozostały drób

49. Pozostały drób

J/16a

indyki

J/16b

kaczki

J/16c

gęsi

J/16d

pozostały drób, gdzie indziej niewymieniony

J17

Króliki, samice hodowlane

34. Króliki, samice hodowlane

J18

Pszczoły

33. Pszczoły

(2)

Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 1
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ZAŁĄCZNIK III
WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW
A.

DEFINICJA EUROPEJSKIEJ JEDNOSTKI WIELKOŚCI (EJW)
1. Europejska jednostka wielkości opiera się na wartości 1 000 EJW całkowitej standardowej
marży brutto gospodarstwa za okres referencyjny roku 1980, jak ustanowiono w ust. 1
załącznika III do decyzji Komisji nr 78/463/EWG, ostatnio zmienionej decyzją nr 84/542/
EWG.
2. ►M1 Przy zmianie SGM dla kolejnych okresów referencyjnych wartość 1 000 ECU jest
mnożona przez współczynniki w celu uwzględnienia we Wspólnocie jako całości,
w ujęciu pieniężnym, światowych tendencji agro-ekonomicznych.
Współczynniki te obliczane są przez Komisję i ustalane po konsultacji z Państwami
Członkowskimi. Właściwe departamenty Komisji podejmują decyzję o ich stosowaniu
po konsultacji z właściwymi departamentami w Państwach Członkowskich. ◄

B.

WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA
Wielkość ekonomiczną gospodarstwa uzyskuje się przez podzielenie całkowitej standardowej
marży brutto gospodarstwa przez liczbę ECU, na podstawie której został określony EJW dla
odpowiedniego okresu referencyjnego zgodnie z pkt. A niniejszego Załącznika.

▼M3
C.

KLASY WIELKOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTW
Gospodarstwa pogrupowano według klas wielkości, których limity określono poniżej.
Klasy

Limity w ESU

I

Mniej niż 2 ESU

II

Od 2 do mniej niż 4 ESU

III

Od 4 do mniej niż 6 ESU

IV

Od 6 do mniej niż 8 ESU

V

Od 8 do mniej niż 12 ESU

VI

Od 12 do mniej niż 16 ESU

VII

Od 16 do mniej niż 40 ESU

VIII

Od 40 do mniej niż 100 ESU

IX

Od 100 do mniej niż 250 ESU

X

Równe lub większe niż 250 ESU

Zasady ustanowione do zastosowania w zakresie Sieci Danych Księgowych Gospodarstw
Rolnych oraz badań statystycznych gospodarstw rolnych Wspólnoty mogą stanowić, że
klasy wielkości III i IV, V i VI, oraz IX i X pogrupowano łącznie.
Państwa Członkowskie, stosując art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG, ustalają
próg ekonomicznej klasy wielkości gospodarstwa badanego według Sieci Danych Księgowych
Gospodarstw Rolnych, która nie zgadza się z limitami klas wielkości określonymi powyżej,
dzielą je na podklasy, których limity odpowiadają ustalonym progom.

