
Lp. Produkty rolne

Jed-
nost-

ka
miary

Notowania 3 cen najczêœciej wystêpuj¹cych

cena 1 cena 2 cena 3

z³ gr z³ gr z³ gr

1 2 3 4 5 6

01 Pszenica dt

02 ¯yto dt

03 Jêczmieñ dt

04 Owies dt

05 Pszen¿yto dt

06 Gryka dt

07 Proso dt

08 Kukurydza (ziarno) dt

09 Groch jadalny (ziarno) dt

10 Fasola jadalna (ziarno) dt

11 Peluszkaa) dt

12 £ubin s³odkia) dt

13 Siano ³¹kowe dt

14 S³oma zbó¿ ozimych dt

15 Buraki pastewneb) dt

16 Ziemniaki jadalnec) dt

17 Ziemniaki jadalne wczesned) dt

18 Ziemniaki pastewne dt

19 Kapusta bia³a g³owiasta kg

20 Cebula kg

21 Marchew kg

22 Buraki æwik³owe kg

23 Ogórki spod os³one) kg

24 Ogórki gruntowef) kg

25 Pomidory spod os³one) kg

26 Pomidory gruntoweg) kg

27 Kalafioryg) szt.

28 Truskawkih) kg

29 Œliwki wêgierki i) kg

30 Wiœnie j) kg

31 Czereœnieh) kg

Okres wystêpowania: a)marzec, czerwiec, wrzesieñ, grudzieñ, b) styczeñ-marzec, wrzesieñ-grudzieñ, c) oprócz lipca i sierpnia, d) lipiec- sierpieñ,
e) kwiecieñ-czerwiec, f) lipiec-paŸdziernik, g) lipiec-listopad, h) czerwiec-lipiec, i ) sierpieñ-wrzesieñ, j ) lipiec.
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Notowania 3 cen najczêœciej wystêpuj¹cych

cena 1 cena 2 cena 3

z³ gr z³ gr z³ gr

1 2 3 4 5 6

32 Maliny j) kg

33 Porzeczki czarneh) kg

34 Porzeczki koloroweh) kg

35 Jab³ka kg

36 Koñ roboczy szt.

37 �rebak 1-roczny szt.

38 Krowa dojna szt.

39 Ja³ówka 1-roczna na chów szt.

40 Prosiê (od 6 do 8 tyg.) na chów szt.

41 Owca (maciorka) na chów szt.

42 Krowa na rzeŸ kg

43 Cielê na rzeŸ kg

44 M³ode byd³o rzeŸne kg

45 Tucznik o wadze 100-150 kg kg

46 Kura rzeŸna o wadze ok. 1,5-2 kg szt.

47 Kaczka rzeŸna o wadze ok.
1,5-2 kg szt.

48 Królik na rzeŸ o wadze ok. 2-3 kg kg

49 Mleko krowie nieodt³uszczone l

50 Mleko kozie l

51 Jaja kurze szt.

52 Miód pszczeli kg

1. W czêœci tytu³owej formularza nale¿y wpisaæ s³ownie nazwê miesi¹ca, którego dotycz¹ dane.
2. W rubrykach 4-6 formularza dla ka¿dego produktu rolnego nale¿y wpisaæ ceny najczêœciej wystêpuj¹ce, jakie rolnik uzyskuje za

sprzedane artyku³y rolne wytworzone w swoim gospodarstwie rolnym. Nie nale¿y notowaæ cen artyku³ów rolnych pochodz¹cych spoza
gospodarstwa ankietowanego rolnika, w tym towarów sprowadzonych z zagranicy.

3. Ceny dotycz¹ artyku³ów œredniej i przeciêtnej jakoœci, jaka wystêpuje najczêœciej w obrocie danym artyku³em. Prosimy równie¿ po-
dawaæ ceny artyku³ów wystêpuj¹cych rzadko w obrocie.

4. Notowania cen powinny byæ dokonywane na kilka dni przed 15. danego miesi¹ca, ci¹gle na tym samym targowisku, w miarê mo¿li-
woœci tego samego dnia miesi¹ca i w tych samych godzinach.

5. Cena musi œciœle dotyczyæ jednostek miar (wag) wykazanych w ankiecie. Jeœli znane s¹ ceny za inne jednostki, prosimy je odpo-
wiednio przeliczyæ.

6. Cena prosi¹t dotyczy jednej sztuki, a nie pary prosi¹t.
7. Ankietê nale¿y przekazaæ do Urzêdu Statystycznego lub jego oddzia³u, na terenie którego znajduje siê badane targowisko. Zebra-

ne ze swojego terenu ankiety oddzia³y Urzêdów Statystycznych przekazuj¹ do w³aœciwych terytorialnie Urzêdów Statystycznych.

OBJAŒNIENIA

do formularza

............................................................................................
(imiê i nazwisko osoby

sporz¹dzaj¹cej formularz)

...................................................................................
(miejscowoœæ, data)

Okres wystêpowania: a)marzec, czerwiec, wrzesieñ, grudzieñ, b) styczeñ-marzec, wrzesieñ-grudzieñ, c) oprócz lipca i sierpnia, d) lipiec- sierpieñ,
e) kwiecieñ-czerwiec, f) lipiec-paŸdziernik, g) lipiec-listopad, h) czerwiec-lipiec, i ) sierpieñ-wrzesieñ, j ) lipiec.

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ statystycznych sta-

tystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521).




