INFORMACJE SYGNALNE

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne
w województwie łódzkim – część II

79,6%
udział gospodarstw rolnych
prowadzących sprzedaż
produkcji rolniczej

Ostateczne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020
wykazały, że zmiejszył się udział indywidualnych
gospodarstw rolnych prowadzących sprzedaż produkcji
rolniczej. Wzrósł odsetek gospodarstw stosujących
nawozy, a także wielkość ich zużycia na 1 ha użytków
rolnych.

Dane dla województwa prezentuje się według siedziby użytkownika, natomiast dane dla
gmin według siedziby gospodarstwa.
1.

Stanowiska w budynkach inwentarskich

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w województwie łódzkim 24,5 tys.
gospodarstw rolnych posiadało obory ze stanowiskami inwentarskimi, 9,3 tys. gospodarstw
posiadało chlewnie, a 27,0 tys. kurniki dla kur niosek. W gospodarstwach tych
zlokalizowanych było odpowiednio 505,5 tys. stanowisk dla bydła, 1 382,6 tys. stanowisk dla
świń oraz 2 843,3 tys. stanowisk dla kur niosek. W gospodarstwach indywidualnych
zlokalizowanych było 99,3% stanowisk dla bydła, 97,8% stanowisk dla świń oraz 99,3%
stanowisk dla kur niosek.

02.09.2022 r.

Powszechny Spis Rolny (PSR)
został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od
1 września do 30 listopada
2020 r., wg stanu na dzień
1 czerwca 2020 r.
Spisem rolnym, jako
badaniem pełnym, zostały
objęte gospodarstwa rolne,
których użytkownikami były
osoby fizyczne (gospodarstwa
indywidualne) oraz osoby
prawne i jednostki
organizacyjne niemające
osobowości prawnej

Wykres 1. Liczba stanowisk dla bydła, świń i kur niosek w 2020 r.

Według danych PSR 2020, pogłowie bydła w województwie łódzkim pokrywało 88,6%
posiadanych przez gospodarstwa rolne stanowisk. Liczebność stada świń zapełniała 95,4%
istniejących stanowisk dla świń, natomiast wielkość wojewódzkiego stada kur niosek
zajmowała 97,2% istniejących stanowisk.
W kraju przeciętnie wykorzystanie stanowisk dla bydła wyniosło 89,9%, stanowisk dla świń
91,0%, natomiast dla kur niosek 89,7%.
Średnia liczba stanowisk dla bydła przypadająca na 1 gospodarstwo z oborami w 2020 r.
wynosiła 21. Przeciętna liczba stanowisk dla świń w gospodarstwach z chlewniami to 149,
natomiast w przypadku stanowisk dla kur niosek – 105 na 1 gospodarstwo.
W skali Polski średnia liczba stanowisk na 1 gospodarstwo posiadające odpowiednie budynki
inwentarskie wynosiła dla bydła 26, dla świń 144, a dla kur niosek 174.
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Średnia liczba stanowisk
przypadająca na 1
gospodarstwo posiadające
budynki inwentarskie
wyniosła:
- dla bydła - 21
- dla świń - 149
- dla kur niosek - 105

2.

Budynki i budowle gospodarcze

W gospodarstwach rolnych w województwie łódzkim w 2020 r. użytkowanych było:
- 19 649 obór w 18,7 tys. gospodarstw;
- 7 639 chlewni w 6,7 tys. gospodarstw;
- 8 893 kurników w 8,1 tys. gospodarstw;
- 8 683 silosów zbożowych w 4,9 tys. gospodarstw;
- 4 315 silosów paszowych w 2,0 tys. gospodarstw;
- 1 561 silosów na kiszonki w 950 gospodarstwach;
- 7 715 sortowni, przechowalni i chłodni w 6,3 tys. gospodarstw;
- 1 169 kopców ziemnych i technicznych z napowietrzaniem w 794 gospodarstwach;
- 71 515 stodół w 69,7 tys. gospodarstw.

Stodoły posiadało i
użytkowało 59,6%
gospodarstw rolnych w
województwie łódzkim

Największy udział województwa łódzkiego w budynkach, w skali kraju odnotowano w
przypadku chlewni, które stanowiły 11,7% ogółu chlewni w kraju oraz sortowni, przechowalni i
chłodni – 10,6% tego rodzaju budynków Polsce.
Gospodarstwa użytkujące obory stanowiły 16,0% ogółu gospodarstw rolnych w województwie
łódzkim. Kurniki użytkowało 6,9% gospodarstw, a chlewnie 5,7%. Sortownie, przechowalnie i
chłodnie posiadało 5,4% gospodarstw rolnych w województwie łódzkim, a silosy zbożowe –
4,2% gospodarstw.
W gospodarstwach rolnych użytkowników mających siedzibę w województwie łódzkim
znajdowało się i użytkowanych było 27,8 tys. specjalistycznych budynków inwentarskich
(obory, chlewnie i kurniki), które stanowiły 10,2% ogółu takich budynków w kraju.
Gospodarstwa wyposażone w specjalistyczne budynki inwentarskie stanowiły w
województwie łódzkim 23,8% ogółu gospodarstw rolnych. Odsetek ten był wyższy niż w skali
Polski o 3,1 p. proc.
Mapa 1. Udział gospodarstw rolnych wyposażonych w specjalistyczne budynki inwentarskie
w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych w gminie w 2020 r.

W przekroju regionalnym, według danych PSR 2020, gminami z najwyższym udziałem
gospodarstw, w których użytkowane były specjalistyczne budynki inwentarskie były: Chąśno i
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23,8% ogółu gospodarstw
użytkowało specjalistyczne
budynki inwentarskie

Kocierzew Południowy (powiat łowicki), Goszczanów (powiat sieradzki), Będków (powiat
tomaszowski), Zduny (powiat łowicki). Gminami, w których odsetek ten nie przekroczył 5%
były: Głowno (gmina miejska, powiat zgierski), Biała Rawska i Sadkowice (powiat rawski).
3.

Nawożenie nawozami mineralnymi i naturalnymi

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. wykazał, że nawozy mineralne (NPK) stosowało 98,1 tys.
gospodarstw rolnych, a nawozy wapniowe – 33,8 tys. gospodarstw rolnych. Gospodarstwa
stosujące nawozy mineralne stanowiły 83,9% gospodarstw w województwie łódzkim,
natomiast nawozy wapniowe – 28,9%. W porównaniu z wynikami Spisu Rolnego w 2010 r.
odsetek gospodarstw stosujących nawozy mineralne zwiększył się o 0,5 p. proc., a nawozy
wapniowe o 11,8 p. proc.
Zużycie nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2019/2020, w przeliczeniu na 1 ha
użytków rolnych w dobrej kulturze, osiągnęło poziom 135,2 kg czystego składnika NPK,
natomiast nawozów wapniowych – 97,2 kg.
W skali kraju, według danych PSR 2020, udział gospodarstw stosujących nawozy mineralne
był niższy niż województwie łódzkim i wyniósł 71,3%, natomiast stosujących nawozy
wapniowe – 21,3% ogółu gospodarstw. Udziały te wzrosły w okresie 2010-2020 odpowiednio o
4,4 p. proc w przypadku gospodarstw stosujących nawozy mineralne oraz 9,7 p. proc. w
przypadku stosujących nawozy wapniowe.
We wszystkich gminach województwa udział gospodarstw stosujących nawozy mineralne
przekroczył 50%. Najwięcej gospodarstw stosujących nawozy mineralne (ponad 95%)
odnotowano w gminach: Oporów i Krośniewice (powiat kutnowski), Skomlin (powiat
wieluński), Łubnice (powiat wieruszowski), Bedlno (powiat kutnowski), najmniej natomiast w
gminach: Gidle (powiat radomszczański) i Szczerców (powiat bełchatowski ).
Mapa 2. Udział gospodarstw stosujących nawożenie mineralne (NPK) w ogólnej liczbie
gospodarstw rolnych w gminie w 2020 r.
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Nawozy mineralne (NPK)
stosowało 83,9%
gospodarstw w
województwie łódzkim,
nawozy wapniowe – 28,9%

Odsetek gospodarstw stosujących nawozy wapniowe kształtował się od 6,7% w gminie miejskiej Łowicz oraz 8,1% w gminie Gidle (powiat radomszczański) do 50,1% w gminie Witonia
(powiat łęczycki) oraz 52,3% w gminie Słupia (powiat skierniewicki).
Mapa 3. Udział gospodarstw stosujących nawożenie wapniowe w ogólnej liczbie
gospodarstw rolnych w gminie w 2020 r.

Gospodarstwa stosujące nawozy naturalne stanowiły 43,1% ogółu gospodarstw rolnych w
województwie łódzkim. Nawozy organiczne pochodzenia zwierzęcego stosowało 50,4 tys.
gospodarstw rolnych, wśród których 86,9% stosowało nawożenie obornikiem, 13,3% –
pomiotem ptasim, 11,6% – gnojówką, a 9,6% – gnojowicą.
W skali Polski odsetek gospodarstw stosujących nawozy organiczne był wyższy niż
województwie łódzkim i wyniósł 43,7%.
W przekroju gminnym, według siedziby gospodarstwa, najwyższym udziałem gospodarstw
stosujących nawożenie obornikiem, wyróżniały się gminy: Goszczanów (powiat sieradzki),
Brąszewice (powiat sieradzki) oraz Zduny (powiat łowicki). Natomiast najniższe wartości
(poniżej 13%) wskaźnik ten przyjął w gminach: miasto Kutno (powiat kutnowski), Działoszyn
(powiat pajęczański) oraz Kowiesy (powiat skierniewicki).
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43,1% gospodarstw rolnych w
łódzkim stosowało nawozy
naturalne pochodzenia
zwierzęcego

Mapa 4. Udział gospodarstw stosujących nawożenie obornikiem w ogólnej liczbie
gospodarstw rolnych w danej gminie w 2020 r.

Podstawową metodą nawożenia nawozami naturalnymi była metoda rozrzutowa z
przyoraniem po 4 godzinach, ale nie później niż 24 godziny od zastosowania – stosowało ją
57,4% gospodarstw w województwie łódzkim wykorzystujących ten rodzaj nawozów. Metodę
rozrzutową z przyoraniem w ciągu 4 godzin stosowało 35,5% gospodarstw, a gospodarstwa
stosujące nawozy doglebowo przez dozowanie płytkie – 2,0%. Pozostałe metody: pasmową
przy wykorzystaniu rozlewaczy z redlicami lub płozami, pasmową wężami wleczonymi oraz
doglebowo przez dozowanie głębokie stosowało mniej niż 1% gospodarstw.

Podstawowymi metodami
nawożenia nawozami
naturalnymi były metody
rozrzutowe

Gospodarstwa, które przechowywały nawozy naturalne stanowiły 74,9% gospodarstw
stosujących ten rodzaj nawozów. W skali Polski udział tych gospodarstw był wyższy i wyniósł
80,4%. W województwie łódzkim nawozy naturalne najczęściej przechowywane były na
pryzmach bez płyty obornikowej – metodę tą stosowało 33,1% gospodarstw przechowujących
nawozy. Prawie tak samo często przechowywano nawozy na pryzmach z płytą obornikową
(32,9% gospodarstw). Gospodarstwa przechowujące nawozy naturalne na głębokiej ściółki
stanowiły 29,1%. Przechowywanie nawozów naturalnych na pryzmach kompostowych
stosowało 11,7% gospodarstw, w zbiorniku z nieprzepuszczalnym przykryciem – 8,2%, w
zbiorniku z przepuszczalnym przykryciem – 8,1%, w zbiorniku odkrytym – 7,4%.

4.

Przeznaczenie końcowej produkcji rolniczej

Wyniki spisu z 2020 r. wykazały, że w przypadku 92,8 tys. (79,6%) indywidualnych gospodarstw
rolnych, których siedziba użytkownika znajdowała się w województwie łódzkim, prowadziło
sprzedaż produktów rolnych. Wśród nich 85,0 tys. (91,6%) to gospodarstwa, gdzie końcowa
produkcja rolnicza przeznaczona była głównie na sprzedaż.
W skali całego kraju odsetek gospodarstw prowadzących sprzedaż produktów rolnych,
według danych PSR 2020, wyniósł 70,7% ogółu gospodarstw indywidualnych. Województwo
łódzkie znalazło się na 5 miejscu pod względem tego udziału, za województwami: kujawskopomorskim, wielkopolskim, podlaskim i lubelskim.
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Sprzedaż końcowej produkcji
rolniczej prowadziło 79,6%
indywidualnych gospodarstw
rolnych

W przekroju regionalnym według siedziby gospodarstwa największy odsetek gospodarstw
prowadzących sprzedaż produktów rolnych (ponad 96%) odnotowano w gminach: Kocierzew
Południowy (powiat łowicki), Sadkowice (powiat rawski) oraz Chąśno (powiat łowicki). Gminy
z województwa łódzkiego, w których mniej niż 50% gospodarstw prowadziło sprzedaż
końcowej produkcji rolniczej to: Szczerców i Kluki (powiat bełchatowski), Gidle (powiat
radomszczański), Białaczów (powiat opoczyński), Inowłódz (powiat tomaszowski), Opoczno
(powiat opoczyński).
Mapa 5. Udział gospodarstw indywidulanych produkujących na sprzedaż w ogólnej liczbie
gospodarstw indywidualnych w gminie w 2020 r.

Końcową produkcję rolniczą głównie lub wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa
domowego przeznaczało 14,5 tys. gospodarstw indywidualnych, tj. 12,4% ogółu gospodarstw.
Z tej grupy gospodarstwa produkujące wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa
domowego to 6,7 tys. gospodarstw. W porównaniu z wynikami spisu rolnego w 2010 r. udział
gospodarstw indywidualnych produkujących głównie (w tym tylko) na samozaopatrzenie
gospodarstwa domowego zmniejszył się z 32,2% prawie dwukrotnie. W ciągu 10 lat wzrósł
natomiast udział w tej grupie gospodarstw produkujących wyłącznie na samozaopatrzenie
gospodarstwa domowego – o 10,4 p. proc.
W Polsce udział indywidualnych gospodarstw rolnych, w których końcowa produkcja rolnicza
przeznaczona była głównie (w tym wyłącznie) na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego
według danych PSR 2020 wyniósł 15,8%. Gospodarstwa produkujące wyłącznie na
samozaopatrzenie gospodarstwa domowego, w liczbie 129,2 tys., stanowiły 62,5% tej grupy
gospodarstw. Największy odsetek gospodarstw produkujących włącznie na samozaopatrzenie
gospodarstwa domowego zanotowano w województwach: podkarpackim (79,6%),
małopolskim (78,0%) oraz śląskim (69,1%), najniższy natomiast w województwie kujawskopomorskim (35,5%).
W województwie łódzkim, dane PSR 2020 według siedziby gospodarstwa wskazują, że
gminami, w których największy był udział gospodarstw przeznaczających produkcję rolniczą
głównie lub wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego były: Opoczno (powiat
opoczyński), Kluki (powiat bełchatowski), Drzewica (powiat opoczyński), Maków (powiat
skierniewicki), Kamieńsk (powiat bełchatowski) i Gidle (powiat radomszczański). Najmniejszy
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odsetek takich gospodarstw (niższy niż 3%) odnotowano w gminach: Sadkowice i Biała
Rawska (powiat rawski) oraz Domaniewice, Kiernozia, Chąśno (powiat łowicki).
Mapa 6. Udział gospodarstw indywidulanych produkujących głównie (w tym wyłącznie) na
samozaopatrzenie gospodarstwa domowego w ogólnej liczbie gospodarstw
indywidualnych w gminie w 2020 r.

***
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na
podstawie danych GUS”.

7

Opracowanie merytoryczne:
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Rozpowszechnianie:
Informatorium Statystyczne

Dyrektor dr Piotr Ryszard Cmela
Tel: 42 684 56 11
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Współpraca z Mediami
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Tel: 42 683 90 19, 510 99 33 99
@Lodz_STAT

e-mail: promocjeldz@stat.gov.pl

@UrzadStatystycznywLodzi

Powiązane opracowania:
Publikacja GUS pt. Powszechny Spis Rolny 2020. Metodologia i organizacja badania
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-metodologia-iorganizacja-badania,3,1.html

Ważniejsze pojęcia i wyjaśnienia metodologiczne zawarto w wyżej wymienionym opracowaniu.

Informacje wynikowe dostępne w bazie danych:
Bank Danych Lokalnych – Powszechne Spisy Rolne – PSR 2020
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
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