
Przedmowa 
 
 
 

„Rolnictwo w województwie pomorskim w 2007 r.” jest kolejną publikacją Urzędu Statystycz-
nego w Gdańsku poświęconą problematyce rolniczej. Do 2004 r. opracowania te ukazywały się 
corocznie w wersji drukowanej, w 2005 r. na płycie CD, a w następnych latach były dostępne 
wyłącznie w Internecie. Obecne wydanie, uwzględniając sugestie Czytelników, ukazuje się 
zarówno w wersji papierowej, jak też dostępne będzie poprzez Internet. 

Publikacja zawiera wyniki przeprowadzonych w 2007 r. badań reprezentacyjnych w gospo-
darstwach indywidualnych (tj. badania struktury gospodarstw rolnych oraz cyklicznych badań 
pogłowia zwierząt gospodarskich), dane ze sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, 
spółdzielczych, spółek z udziałem mienia sektora publicznego i prywatnego, a także szacunki 
i oceny rzeczoznawców szczebla terenowego. Ponadto – dla prezentacji informacji o cenach 
produktów rolnych i zwierząt gospodarskich uzyskiwanych przez rolników na targowiskach               
– wykorzystano miesięczne notowania cen prowadzone przez stałych ankieterów US. 

Tablice statystyczne ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę 
ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych, a także wyposażenie rolnictwa 
w niektóre środki produkcji. Dodatkowo, w aneksie do publikacji, zestawiono w kilku tablicach 
informacje charakteryzujące gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa domowe z użytkownikiem 
gospodarstwa indywidualnego, opracowane na podstawie badania struktury gospodarstw rolnych 
przeprowadzonego na poszerzonej próbie losowej gospodarstw w ubiegłym roku. 

Część tabelaryczna poprzedzona została częścią metodyczną oraz opisową, charakteryzu-
jącą zmiany, jakie zaszły w obrębie prezentowanej tematyki w 2007 r. na tle roku poprzedniego. 

Liczę, że zarówno treść niniejszego opracowania, jak i formy jego udostępniania, znajdą 
uznanie Państwa i stanowić będą cenne źródło informacji o rolnictwie naszego regionu. 

 

    Janusz Łyskawa 
 

Dyrektorr 
  Urzędu Statystycznego 

 

 

              
 
 

Gdańsk, maj 2008 r. 



Preface 
 
 
 

„Agriculture in Pomorskie Voivodship in 2007” is a successive publication regarding agricul-
ture statistics issued by the Statistical Office in Gdańsk. Until 2004 the publication came out 
yearly in printed form. In 2005 it was issued on CD, later it was available only on the Internet. 
The present edition, at the readers’ requests, is published both on paper and on the Internet. 

The publication contains the results of representative surveys conducted in private farms (i.e. 
the surveys regarding the structure of farms and livestock), data from the surveys carried out in 
state-owned farms, cooperatives, companies with a share of public and private property, as well 
as estimation and assessment of  local experts. Moreover – for the sake of presenting informa-
tion regarding marketplace prices of agricultural products and livestock – monthly price listings 
conducted by the US permanent surveyors have been used.  

The statistical tables have been grouped in seven thematic chapters covering land use, agri-
cultural output, procurement of agricultural products, as well as some means of production used 
in agriculture. In addition to that, the Annex includes tables which present a set of information 
describing agricultural holdings and households with a private user, elaborated on the basis of 
the survey on the agricultural holdings structure conducted on an enlarged sample  of farms last 
year.  

The tables are preceded by general and detailed notes describing changes which took place 
within the presented thematic scope in 2007, as well as against the previous year.  

I trust that the content of the present publication as well as the form of its dissemination will 
gain recognition and will provide a source of information about the agriculture in our region.  

 
Janusz Łyskawa 

 
   Director 

        of Statistical Office 
 

 

       
 
 
 

Gdańsk, May 2008. 
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