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Warszawa, październik 2016 r. 

Dyrektor

Urzêdu Statystycznego

Zofia Koz³owska

 Niniejsza publikacja zosta³a przygotowana przez Urz¹d Statystyczny w Warszawie 

w celu zaprezentowania, kolejny ju¿ raz, stanu rolnictwa województwa mazowieckiego 

i obrazu wsi mazowieckiej na tle pozosta³ych województw.

 W opracowaniu zawarto syntetyczne informacje z wybranych dziedzin rolnictwa, 

a tak¿e ukazano warunki, w jakich rozwija siê produkcja rolnicza, przybli¿aj¹c tym samym 

charakter przeobra¿eñ obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Publikacja prezentuje stan i strukturę demograficzną, społeczną i ekonomiczną 

mieszkańców wsi. Przedstawia strukturę użytkowania gruntów oraz liczbę gospodarstw 

ekologicznych. Ważnymi zagadnieniami zawartymi w publikacji są plony i zbiory ziemiopłodów, 

hodowla zwierząt gospodarskich, wyniki produkcji rolniczej oraz nawożenie.

 Mamy nadziejê, ¿e publikacja pog³êbi wiedzê na temat rolnictwa oraz pomo¿e 

w analizie przemian w sytuacji socjalno-bytowej ludnoœci wiejskiej.

Przedmowa

 

êdu Statyyyyyssstttyyyccczzn

ofia Koz³owska
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Warsaw, October 2016

 This publication has been prepared by the Statistical Office in Warsaw in order to 

present again the condition of agriculture in Mazowieckie voivodship and of the Mazovian 

countryside against the back ground of the other voivodships.

 The publication contains brief information from the selected fields of agriculture and 

shows the conditions in which agricultural production develops, presenting the character of 

the transformation of the Mazovian countryside.

 The volume presents the size as well as the demographic, social and economic structure 

of the rural population. It presents the agricultural land structure and the number of ecological 

holdings. Important issues covered by the publication include crop production and yields, animal 

husbandry, agricultural output as well as fertilising.

 We do hope that this publication will deepen the understanding of the situation in 

agriculture and help to analyse the changes in the social and material situation of the rural 

population.

Preface

Zofia Koz³owska

Director
of the Statistical Office

in Warsaw

Zofia Koz³owska

Director
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Stan w dniu 1 I 2015 r.

 Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zosta³a opracowana na podstawie 

współnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europe-

jskiej, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Parlamentu Eurpejskiego i Rady z dnia 26 maja 2013 r. Dzieli Polskê na terytorialne, 

hierarchicznie powi¹zane jednostki na 5 poziomach, z czego 3 okreœlono jako poziomy regionalne, a 2 jako poziomy 

lokalne.

W województwie mazowieckim:

Poziom regionalny obejmuje:

   poziom 2 — województwo  .................. 1

   poziom 3 — podregiony  ..................... 8

Poziom lokalny obejmuje:

   poziom 4 — powiaty i miasta na prawach 

                        powiatu  ..........................42

   poziom 5 — gminy  ............................. 314

W Polsce:

Poziom regionalny obejmuje:

  poziom 1 — regiony  ................................6

  poziom 2 — województwa  ...................... 16

  poziom 3 — podregiony  ......................... 72

Poziom lokalny obejmuje:

 poziom 4 — powiaty i miasta na prawach 

                      powiatu  .............................. 380

  poziom  5 — gminy  ................................2478
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Dane o pracuj¹cych i bezrobotnych zamieszka³ych na wsi przygotowane zosta³y na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywnoœci 

Ekonomicznej Ludnoœci (BAEL). Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 

15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Bada-

niem objête s¹ osoby w wieku 15 lat i wiêcej, bêd¹ce cz³onkami  gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach. Poza zakresem badania 

pozostaj¹ cz³onkowie gospodarstw domowych przebywaj¹cy za granic¹ powy¿ej 12 miesiêcy lub więcej. Aktywnoœæ ekonomiczn¹ ludnoœci bada 

siê w ka¿dym tygodniu w ci¹gu ca³ego kwarta³u. 

Źródło informacji o produkcji rolniczej stanowiły wyniki przeprowadzonych w 2015 r. badań z zakresu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zużycia 

nawozów mineralnych i wapniowych, wynikowego szacunku plonów i zbiorów upraw rolnych i ogrodniczych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich.

Dane opracowano na podstawie badań reprezentacyjnych prowadzonych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych, zbiorczych wyników spra-

wozdawczości z gospodarstw osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz ocen i ekspertyz rzeczoznawców rolnych.

Powierzchnia oraz produkcja ziemniaków, warzyw gruntowych i truskawek uwzględniają ich uprawę w ogrodach przydomowych. Informacje dotyczące 

truskawek obejmują także uprawy ekologiczne. W 2015 r. powierzchnia upraw drzew i krzewów owocowych dotyczy jedynie sadów, natomiast  zbiory 

włączają także produkcję zebraną poza sadami (również w ogrodach przydomowych). 

Dane prezentuje się według siedziby użytkownika. Powierzchnię upraw warzyw i owoców podano na podstawie szacunku rzeczoznawców, którzy 

dokonywali oceny według położenia gruntów.

W danych (wyrażonych w liczbach bezwzględnych i względnych) mogą wystąpić drobne rozbieżności w sumowaniu na ogółem wynikające 

z automatycznych zaokrągleń. Liczby te są poprawne merytorycznie.

Szersze wyjaśnienia zastosowanych w publikacji pojęć prezentowane są w Roczniku Rolnictwa wydanym przez Główny Urząd Statystyczny, dostępnym 

na stronie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/.

Wyniki badań – synteza
Rolnicza przestrzeń produkcyjna w województwie mazowieckim ulega ciągłym przemianom. 

W latach 2010–2015 w strukturze użytków rolnych zmniejszył się udział gruntów ugorowanych, a zwiększył udział upraw 

wieloletnich i użytków zielonych. Struktura mazowieckich gospodarstw rolnych nadal jednak pozostaje rozdrobniona – w 2015 r. 

gospodarstwa posiadające do 5 ha użytków rolnych stanowiły 43,5%. Obserwowane w ostatnich latach duże zainteresowanie 

produkcją ekologiczną sprawiło, że liczba gospodarstw ekologicznych w porównaniu z 2000 r. wzrosła 15-krotnie. 

Ważną dziedziną mazowieckiego rolnictwa jest produkcja ogrodnicza i sadownicza oraz chów bydła. Województwo jest liderem 

w produkcji owoców oraz mleka – ponad 40% krajowych zbiorów owoców i ponad 20% skupu mleka pochodzi od mazowieckich 

producentów. W produkcji rolniczej województwa znaczący udział ma również produkcja zbóż. W 2014 r. w porównaniu z rokiem 

poprzednim, odnotowano wzrost (w cenach stałych) zarówno globalnej, końcowej, jak i towarowej produkcji rolniczej. Udział 

województwa w tworzeniu krajowej globalnej produkcji rolniczej wyniósł 15,8%, końcowej – 16,6% i towarowej – 16,3%. Końcowa 

produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych była o 28,4% wyższa od średniej w kraju (2 lokata po województwie wielkopolskim).

Podstawowe wyniki badań rolniczych przeprowadzonych w 2015 r., w porównaniu z wynikami badań ubiegłorocznych, 

wskazują na:

 » zwiększenie powierzchni zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, rzepaku i rzepiku oraz ziemniaków, natomiast 

zmniejszenie powierzchni uprawy buraków cukrowych;

 » spadek zbiorów m.in. zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, ziemniaków, rzepaku i rzepiku oraz truskawek; 

 » spadek zbiorów warzyw gruntowych, owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych, natomiast wzrost zbiorów 

owoców z drzew;

 » wzrost obsady bydła na 100 ha użytków rolnych i spadek obsady trzody chlewnej;

 » zmniejszenie stada krów, przy jednoczesnym wzroście wydajności mleka od 1 krowy;

 » wzrost produkcji żywca rzeźnego w wadze żywej, mleka krowiego oraz jaj kurzych; 

 » spadek zużycia nawozów mineralnych oraz nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej.

Uwagi metodologiczne
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Według stanu w dniu 31 XII 2015 r. na terenach wiejskich województwa mazowieckiego mieszkało 1910,9 tys. osób, tj. 35,7% 

ludności województwa. W porównaniu z 2014 r. liczba ludności wiejskiej wzrosła o 3,9 tys. osób, tj. o 0,2%.

Wyznaczona w 2015 r. mediana wieku mężczyzn mieszkających na wsi wyniosła 37,0 lat, natomiast mieszkanek wsi – 39,4 lata.

W końcu 2015 r. w województwie mazowieckim osoby w wieku przedprodukcyjnym mieszkające na wsi stanowiły 20,3% 

ogólnej liczby ludności, tj. o 0,1 p. proc. mniej niż w 2014 r. Udział ludności w wieku produkcyjnym (mężczyźni — 18–64 lata, 

kobiety — 18–59 lat) zmniejszył się z 62,4% do 62,3%, natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się z 17,1% 

do 17,5%.

Według wyników BAEL w 2015 r. w województwie mazowieckim współczynnik aktywności zawodowej ludności zamieszkałej 

na wsi wyniósł 58,2%, tj. o 0,9 p. proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik zatrudnienia zwiększył się 

o 0,1 p. proc. i wyniósł  54,1%. Stopa bezrobocia wyniosła 7,1% (wobec 8,0% w kraju). 

W 2015 r. obszary wiejskie zajmowały prawie 94% powierzchni województwa mazowieckiego, co uplasowało je na 8 miejscu 

w kraju. Na 1 mieszkańca wsi przypadało 1,75 ha terenów wiejskich i i było to o 2,36 ha mniej niż w województwie podlaskim, 

gdzie na 1 mieszkańca wsi przypadała największa powierzchnia – 4,11 ha.

W 2015 r. w województwie mazowieckim liczba gospodarstw ekologicznych z certyfikatem wyniosła 1860 i w porównaniu 

z 2014 r. ubyły 164 gospodarstwa. Natomiast gospodarstw, które były w trakcie przestawiania na produkcję ekologiczną odno-

towano 287, tj. o 63 mniej niż 2014 r. Gospodarstwa ekologiczne z certyfikatem zajmowały powierzchnię 44,8 tys. ha, tj. o 11,2% 

mniejszą niż w 2014 r. 

Wśród 16 województw w kraju mazowieckie zajmowało pierwszą lokatę pod względem ogólnej powierzchni gospodarstw 

rolnych, stanowiąc 13,8% powierzchni krajowej gospodarstw rolnych. W 2015 r. w województwie mazowieckim ogólna 

powierzchnia gospodarstw rolnych wyniosła 2248,5 tys. ha i w porównaniu z 2014 r. była większa o 87,8 tys. ha, tj. o 4,1%. 

W strukturze powierzchni gospodarstw rolnych 85,9% (1931,2 tys. ha) stanowiły użytki rolne, 9,0% (202,6 tys. ha) lasy i grunty 

leśne, a 5,1% (114,7 tys. ha) pozostałe grunty. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych 98,9% (1909,0 tys. ha) znajdowało się 

w dobrej kulturze rolnej, a 1,1% (22,2 tys. ha) zajmowały użytki rolne wyłączone z produkcji rolniczej.

W strukturze użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej dominowała powierzchnia zasiewów, która stanowiła 66,0%, natomiast trwałe 

użytki zielone — 26,6%, z czego łąki trwałe — 23,0%, pastwiska trwałe — 3,6%. W strukturze zasiewów największą powierzchnię 

stanowiły zboża ogółem, które zajmowały 920,4 tys. ha, tj. 73,1% powierzchni zasiewów. Powierzchnia ziemniaków zajmowała 

2,9% powierzchni zasiewów, rzepaku i rzepiku 3,4%, buraków cukrowych 0,9%, a warzyw gruntowych 2,0%. 

Województwo mazowieckie zajmowało znaczące miejsce w produkcji upraw ogrodniczych. Rolnicy z naszego wo-

jewództwa wytworzyli 12,9% krajowej produkcji warzyw gruntowych (3 lokata), 44,9% krajowej produkcji owoców 

z drzew (1 lokata) oraz 16,2% krajowej produkcji owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych (2 lokata). 

W 2015 r. gospodarstwa rolne w województwie mazowieckim (według stanu na grudzień) utrzymywały 1091,7 tys. szt. 

bydła, wykazując wzrost w skali roku o 4,6%, co było wynikiem wzrostu pogłowia cieląt poniżej 1 roku o 14,9% i młodego bydła 

w wieku 1–2 lat o 16,0%. Zmniejszyło się natomiast stado bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej o 4,5%, w tym krów o 2,8%. 

Udział województwa w krajowym pogłowiu tych zwierząt wyniósł 18,9%, co uplasowało go na pierwszym miejscu w kraju. 

Przestrzenne zróżnicowanie chowu bydła wyrażone ich obsadą na 100 ha użytków rolnych wyniosło 56,5 szt. i było jednym 

z największych w kraju, zaraz po województwie podlaskim (90,0 szt. na 100 ha użytków rolnych).

 W 2015 r. w województwie mazowieckim pogłowie trzody chlewnej (według stanu na grudzień) liczyło 895,2 tys. szt., 

tj.  o 5,4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zmniejszyła się liczebność prosiąt (o 20,8%) oraz trzody chlewnej na chów

(o 20,2%), zwiększyła się natomiast liczba warchlaków i trzody chlewnej na ubój (odpowiednio o 3,4% i 0,5%). Obsada trzody 

chlewnej na 100 ha użytków rolnych wyniosła 46,4 szt. Udział województwa w krajowym pogłowiu trzody chlewnej wyniósł 8,5% 

wobec 8,4% w 2014 r.

W grudniu 2015 r. w województwie mazowieckim pogłowie owiec liczyło 5,9 tys. szt., tj. o 2,4% więcej niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku. 
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W województwie mazowieckim w roku gospodarczym 2014/15 zużycie nawozów mineralnych (NPK) w przeliczeniu na 

1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej wyniosło 88,3 kg, tj. o 38,2 kg mniej niż w roku gospodarczym 2013/14, z czego 

nawozów azotowych zużyto 49,4 kg, fosforowych — 15,0 kg i potasowych — 23,9 kg. 

Zużycie nawozów wapniowych na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej kształtowało się na poziomie niższym niż 

przed rokiem i wyniosło 18,0 kg wobec 33,3 kg w roku gospodarczym 2013/14. 

W 2015 r. w województwie mazowieckim wyprodukowano 1116,8 tys. ton żywca rzeźnego w wadze żywej, tj. o 11,1% więcej 

niż 2014 r. W przeliczeniu na mięso (waga bita ciepła) produkcja żywca rzeźnego wyniosła 821,1 tys. ton i była o 11,1% wyższa 

od uzyskanej w 2014 r. Wśród 16 województw odnotowano znaczący udział województwa mazowieckiego w produkcji żywca 

rzeźnego w wadze żywej – 18,1% (2 lokata) oraz produkcji jaj kurzych – 18,9% (2 lokata).

W 2015 r. w województwie mazowieckim produkcja mleka krowiego wyniosła 2794268 tys. litrów i była o 2,1% wyższa od uzys-

kanej w 2014 r. Równocześnie zwiększyła się wydajność mleka od 1 krowy o 263 l. Województwo mazowieckie charakteryzowało 

się najwyższym udziałem w krajowej produkcji mleka krowiego – 21,7%.

W województwie mazowieckim w 2015 r. przeciętna cena pszenicy (bez ziarna siewnego) w skupie wyniosła 67,52 zł za 1 dt 

i była o 4,8% niższa niż w 2014 r. oraz wyższa od średniej krajowej o 1,0%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono średnio 

75,44 zł, tj. o 10,9% mniej niż w 2014 r. W 2015 r. za 1 dt ziemniaków jadalnych (bez wczesnych) w skupie płacono 56,16 zł, 

a na targowiskach – 84,73 zł, tj. więcej niż przeciętnie w kraju odpowiednio o 9,8% i o 3,3%. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

cena skupu ziemniaków była wyższa o 8,2%, a cena targowiskowa niższa o 14,9%.

W 2015 r. na targowiskach 1 prosię na chów kosztowało średnio 135,48 zł., tj. o 9,2% mniej w porównaniu z rokiem 2014.  

Cena targowiskowa prosiąt w województwie była o 12,0% niższa od średniej w kraju.

W 2014 r. w województwie mazowieckim globalna produkcja rolnicza w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się 

o 3,7%. Spadek odnotowano w produkcji roślinnej — o 0,6%, natomiast produkcja zwierzęca zwiększyła się o 7,5%. W przeli-

czeniu na 1 ha użytków rolnych wartość produkcji globalnej wyniosła 9443 zł (przed rokiem — 8980 zł.). W strukturze towarowej 

produkcji rolniczej, produkcja roślinna stanowiła  39,2%, a produkcja zwierzęca — 60,8%.
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LUDNOŒÆ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W PODZIALE NA MIASTA I WIEŒ W 2015 R.
Stan w dniu 31 XII

WED£UG P£CIO G Ó £ E M

Przez ludnoœæ w wieku produkcyjnym rozumie siê ludnoœæ w wieku zdolnoœci do pracy. Dla mê¿czyzn 

przyjêto wiek 18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat. Przez ludnoœæ w wieku nieprodukcyjnym rozumie siê ludnoœæ w wieku 

przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludnoœæ w wieku poprodukcyjnym, tj. mê¿czyŸni — 65 lat i wiêcej; kobiety 

60 lat i wiêcej.

LUDNOŒÆ NA WSI WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.
(Polska = 100)

Stan w dniu 31 XII

LUDNOŒÆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W 2015 R.
Stan w dniu 31 XII
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UDZIAŁ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W LUDNOŚCI OGÓŁEM WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.
Stan w dniu 31 XII

MEDIANA WIEKU LUDNOŚCI WIEJSKIEJ WED£UG PŁCI I WOJEWÓDZTW W 2015 R.
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Do pomiaru poziomu aktywnoœci zawodowej s³u¿y wspó³czynnik wyra¿aj¹cy udzia³ osób aktywnych zawodowo 

w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej.

Do pomiaru wykorzystania zasobów pracy stosuje siê wskaŸnik zatrudnienia, który obrazuje udzia³ pracuj¹cych 

w liczbie ludnoœci w wieku 15 lat i wiêcej.

WSPÓ£CZYNNIK AKTYWNOŒCI ZAWODOWEJ LUDNOŒCI (WEDŁUG BAEL) ZAMIESZKA£EJ NA WSI 
WED£UG WOJEWÓDZTW

AKTYWNI ZAWODOWO (WEDŁUG BAEL) ZAMIESZKALI NA WSI 
WED£UG WOJEWÓDZTW

(Polska = 100)
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 Do oceny natê¿enia bezrobocia wykorzystuje siê stopê bezrobocia wyra¿aj¹c¹ udzia³ bezrobotnych wœród 

aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i wiêcej.

STOPA BEZROBOCIA (WEDŁUG BAEL) LUDNOŒCI ZAMIESZKA£EJ NA WSI 
WED£UG WOJEWÓDZTW

WSKA�NIK ZATRUDNIENIA (WEDŁUG BAEL) LUDNOŒCI ZAMIESZKA£EJ NA WSI 
WED£UG WOJEWÓDZTW
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STRUKTURA TERENÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R. 
Stan w dniu 1 I

TERENY WIEJSKIE NA 1 MIESZKAÑCA WSI
a WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.

a Obszar wiejski wg stanu w dniu 1 I; ludnoœæ wg stanu w dniu 31 XII.

Przez tereny miejskie rozumie 

się gminy miejskie oraz miasta 

w gminach miejsko-wiejskich; 

natomiast tereny wiejskie to 

gminy wiejskie oraz obszary 

wiejskie w gminach miejsko-

-wiejskich.
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Polska 555898 3,8 501925 3,5

Dolnoœl¹skie 33594 3,6 27622 3,0

Kujawsko-pomorskie 10246 1,0 9495 0,9

Lubelskie 32622 2,4 29586 2,0

Lubuskie 44414 10,1 39339 10,1

£ódzkie 8753 0,9 8437 0,9

Ma³opolskie 14408 2,7 11689 2,2

MAZOWIECKIE 50486 2,7 44827 2,3

Opolskie 2481 0,5 2234 0,4

Podkarpackie 20667 3,6 14491 2,5

Podlaskie 51300 4,8 48553 4,6

Pomorskie 25184 3,4 21988 2,9

Œl¹skie 6918 1,9 5822 1,6

Œwiêtokrzyskie 11510 2,4 10597 2,2

Warmiñsko-mazurskie 90131 9,0 92949 9,3

Wielkopolskie 37478 2,1 30599 1,8

Zachodniopomorskie 115707 13,9 103698 12,4

EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA ROLNE WED£UG WOJEWÓDZTW

WOJEWÓDZTWA

W trakcie przestawiania 
na produkcjê ekologiczn¹

Polska  ...........................  3809 2464 –1345 21020 19813 –1207
Dolnoœl¹skie ...................  92 76 –16 954 773 –181
Kujawsko-pomorskie .....  40 33 –7 361 330 –31
Lubelskie ........................  199 182 –17 1776 1643 –133
Lubuskie ........................  237 146 –91 1133 1056 –77
£ódzkie ...........................  85 68 –17 423 410 –13
Ma³opolskie ....................  71 58 –13 1307 1070 –237
MAZOWIECKIE ...............  350 287 –63 2024 1860 –164
Opolskie .........................  6 9 +3 69 58 –11
Podkarpackie .................  110 130 +20 1365 1131 –234
Podlaskie .......................  852 458 –394 2580 2815 +235
Pomorskie ......................  139 95 –44 708 642 –66
Œl¹skie ...........................  23 28 +5 207 173 –34
Œwiêtokrzyskie ...............  59 46 –13 933 807 –126
Warmiñsko-mazurskie ...  1038 564 –474 3196 3477 +281
Wielkopolskie .................  107 84 –23 859 725 –134
Zachodniopomorskie .....  401 200 –201 3125 2843 –282

Z certyfikatem

POWIERZCHNIA EKOLOGICZNYCH UŻYTKÓW ROLNYCH 
W GOSPODARSTWACH Z CERTYFIKATEM WED£UG WOJEWÓDZTW 

2014 20142015 2015
przyrost (+)
ubytek (–) 

� r ó d ³ o: dane G³ównego Inspektoratu 
Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-
Spo¿ywczych.

� r ó d ³ o: dane G³ównego Inspektoratu Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych.

Gospodarstwo ekologiczne 

– gospodarstwo stosuj¹ce 

ekologiczne metody pro-

dukcji rolniczej, które po-

siada certyfikat nadany przez 

jednostkê certyfikuj¹c¹ lub 

jest w trakcie przestawiania 

na ekologiczne metody pro-

dukcji rolniczej (pod kontrol¹ 

jednostki certyfikuj¹cej).

2015 

przyrost (+)
ubytek (–) 

2014

ha ha
w % użytków 

rolnych
WOJEWÓDZTWA w % użytków 

rolnych
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GOSPODARSTWA ROLNE POSIADAJĄCE UŻYTKI ROLNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2015 R. 
(Polska = 100)

STRUKTURA GOSPODARSTW ROLNYCH POSIADAJĄCYCH UŻYTKI ROLNE WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH 
UR I WOJEWÓDZTW W 2015 R. (w %)
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STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
ORAZ ŚREDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH PRZYPADAJĄCA NA 1 GOSPODARSTWO ROLNE 

POSIADAJĄCE UŻYTKI ROLNE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 

 2014

2015
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STRUKTURA POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH UR 
I WOJEWÓDZTW W 2015 R. (w %)

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2015 R.
(Polska = 100)
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STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH W DOBREJ KULTURZE ROLNEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)
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UDZIAŁ POWIERZCHNI UPRAWY WYBRANYCH ZIEMIOPŁODÓW 
W POWIERZCHNI ZASIEWÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)

a Łącznie z uprawą w ogrodach przydomowych.
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STRUKTURA POWIERZCHNI ZASIEWÓW ZBÓŻ OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)
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STRUKTURA ZBIORÓW WARZYW GRUNTOWYCHa  WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)

a Łącznie z ogrodami przydomowymi; według położenia gruntów. b Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne.
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   a Łącznie z ogrodami przydomowymi; według położenia gruntów. b Łącznie z poziomkami. 
c Łącznie z jerzyną bezkolcową. d Aronia, borówka wysoka, leszczyna, winorośl i inne.

STRUKTURA ZBIORÓW OWOCÓW Z KRZEWÓW OWOCOWYCH I PLANTACJI JAGODOWYCHa  

WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)
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STRUKTURA ZBIORÓW OWOCÓW Z DRZEWa  WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)

   a Łącznie z ogrodami przydomowymi; według położenia gruntów. b Brzoskwinie, morele, 
orzechy włoskie.
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ZBIORY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R. 

zboża ogółem

kukurydza na ziarno
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ZBIORY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R. (cd.)

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

pszenica ogółem
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ZBIORY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.  (cd.)

ziemniaki (łącznie z ogrodami przydomowymi)

rzepak i rzepik ogółem
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ZBIORY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.  (cd.)

warzywa gruntowe

kapusta gruntowa
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ZBIORY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.  (cd.)

owoce z drzew

jabłka



34

ZBIORY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.  (dok.)

owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

truskawki (łącznie z poziomkami)
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PLONY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R. 

zboża ogółem

kukurydza na ziarno
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PLONY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R. (cd.) 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

pszenica ogółem
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PLONY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.  (cd.)

ziemniaki (łącznie z ogrodami przydomowymi)

rzepak i rzepik ogółem
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PLONY WYBRANYCH ZIEMIOP£ODÓW WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.  (dok.)

kapusta gruntowa

truskawki (łącznie z poziomkami)
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STRUKTURA POGŁOWIA BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)
Stan w grudniu
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BYD£O I TRZODA CHLEWNA NA 100 ha U¯YTKÓW ROLNYCH WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.

Stan w grudniu
POG£OWIE DROBIU OGÓŁEM NA 100 ha U¯YTKÓW ROLNYCH WED£UG WOJEWÓDZTW W 2015 R.

Stan w grudniu
Bydło Trzoda chlewna
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POGŁOWIE OWIEC WEDŁUG WOJEWÓDZTW
Stan w grudniu

UDZIAŁ DROBIU KURZEGO W POGŁOWIU DROBIU OGÓŁEM WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)
Stan w grudniu
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PRODUKCJA ŻYWCA RZEŹNEGO W WADZE ŻYWEJ, MLEKA KROWIEGO I JAJ KURZYCH
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2015 R.
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a Łącznie z tłuszczami i podrobami.

PRODUKCJA ZWIERZĘCA WEDŁUG WOJEWÓDZTW
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ZU¯YCIE NAWOZÓW W PRZELICZENIU NA CZYSTY SK£ADNIK 
NA 1 ha U¯YTKÓW ROLNYCH W DOBREJ KULTURZE WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Nawozy mineralne (NPK)

Nawozy wapniowe
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WARTOŚĆ SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH  WEDŁUG WOJEWÓDZTW (ceny bieżące)
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WARTOŚĆ SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH NA 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH 
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (ceny bieżące)
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WARTOŚĆ SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH NA 1 ha UŻYTKÓW ROLNYCH 
WEDŁUG WOJEWÓDZTW (ceny bieżące) (dok.)
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ZMIANY W SKUPIE WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W 2015 R.
(wzrost/spadek w stosunku do 2014 r. w %)

a Łącznie z mieszankami zbożowymi.
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PRZECIĘTNE CENY WYBRANYCH PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

ceny w skupie ceny targowiskowe

a Bez ziarna siewnego.
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STRUKTURA TOWAROWEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW (w %)

DYNAMIKA GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ (ceny stałe z roku poprzedniego) 
WEDŁUG WOJEWÓDZTW W 2014 R.

(rok poprzedni = 100)

GLOBALNA PRODUKCJA ROLNICZA NA 1ha UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW
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 Województwo mazowieckie na tle kraju i pozosta³ych

        województw

 U¿ytkowanie gruntów, produkcja ziemiop³odów, 

zwierzêta gospodarskie w woj. mazowieckim

 

ANEKS
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TABL. 1. Mazowieckie na tle kraju i pozosta³ych województw w 2015 r.      
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TABL. 2. Przeciętne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw w 2015 r.     
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TABL. 3. Udzia³ województwa w produkcji niektórych artyku³ów rolnych w kraju w 2015 r.
    A. Powierzchnia, plony i zbiory wybranych ziemiop³odów rolnych i ogrodniczych   

     a Łącznie z poziomkami.

    B. Zwierzęta gospodarskie
                   Stan w grudniu

a
b
c

a
b
c

a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
c
a
b
c
a
c
a
b
c

a a
b
c
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     a Z mieszankami zbożowo-strączkowymi. b Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne. c Łącznie z poziomkami.

TABL. 4. Produkcja wybranych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r. 

 a

b

c
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TABL. 5. Produkcja wybranych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2015 r. (dok.)  

    a Z mieszankami zbożowo-strączkowymi. b Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, sałata, rabarbar i inne. c Łącznie z poziomkami. 

 a

b

c
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TABL. 6.  Byd³o, owce, drób w 2015 r.     

TABL. 7. Trzoda chlewna w 2015 r.
          

a W wieku powyżej 2 tygodni; drób kurzy, indyki, gęsi, kaczki oraz drób pozostały (np. strusie, perliczki itp.). 

TABL. 5. U¿ytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych według rodzaju użytków rolnych w 2015 r.
Stan w czerwcu

      a Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną. b Pod zabudowaniami, podwórzami, drogi, wody i inne grunty użytkowe oraz nieużytki. c Użytki 
rolne nieużytkowane i nieutrzymywane w dobrej kulturze rolnej. 

 a
 b

c

a



59

TABL. 8. Pogłowie zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych
               Stan w grudniu

     a W wieku powyżej 2 tygodni.

TABL. 9. Kierunki wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej według województw w 2015 r.

  Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

TABL. 10. Pożarya upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków według województw w 2015 r.

     a Powstałe w wyniku wypalania pozostałości roślinnych.
Ż r ó d ł o: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 a
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