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UWAGI ANALITYCZNE 

Budynki i budowle 

Wyniki spisu w 2002 r. wykazały, że w województwie dolnośląskim 95,9 tys. tj. 67,8% gospodarstw rolnych 

(w  kraju  75,0%)  dysponowało  239,0  tys.  budynków,  tj.  budynków  inwentarskich,  budynków  i  pomieszczeń 

gospodarczych, budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania technicznych środków produkcji oraz 

innych. Blisko połowa budynków to obory, stodoły i budynki wielofunkcyjne. 

Większość  budynków,  tj.  74,2%  (w  kraju  83,3%)  użytkowanych  było  przez  gospodarstwa  indywidualne 

o  powierzchni  powyżej  1  ha  UR.  W  62,2  tys.  gospodarstw  indywidualnych  (o  9,8%  mniej  niż  w  1996  r.) 

o  powierzchni  powyżej  1  ha UR  znajdowało  się  177,3  tys.  budynków  (o  2,6% więcej  niż w 1996  r.). Wśród 

najczęściej  użytkowanych  budynków  przez  gospodarstwa  indywidualne  powyżej  1  ha  UR  znajdowały  się 

stodoły – 41,9% gospodarstw, obory – 34,9%, kurniki   23,4%. Gospodarstwa użytkujące chlewnie stanowiły 

21,6% ogółu gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha UR, a budynki wielofunkcyjne – 20,9%. 

Ilość najczęściej występujących w gospodarstwach budynków inwentarskich i gospodarczych tj. stodół, obór, 

chlewni  i  budynków  wielofunkcyjnych  uzależniona  jest  zarówno  od  wielkości  gospodarstwa  jak  i  od  celu 

i  kierunku  prowadzonej  produkcji. W gospodarstwach  indywidualnych  powyżej  1  ha UR udział  gospodarstw 

użytkujących budynki w stosunku do liczby gospodarstw w danej grupie obszarowej wzrastał następująco: 

  stodoły –  od  25,9%  (dla  grupy  obszarowej  gospodarstw  do  2  ha)  do  58,9%  (dla  gospodarstw  powyżej 

50 ha); największy ich udział wystąpił w grupie obszarowej 15 – 30 ha (64,8%), 

  obory  –  od  19,7%  (dla  grupy  obszarowej  gospodarstw  do  2  ha)  do  48,0%  (dla  gospodarstw  powyżej 

50 ha); największy ich udział wystąpił w grupie obszarowej 10 – 15 ha (54,2%), 

  kurniki  –  od  15,2%  (dla  grupy  obszarowej  gospodarstw  do  2  ha)do  22,8%  (dla  gospodarstw  powyżej 

50 ha); największy ich udział wystąpił w grupie obszarowej 15 – 30 ha (37,8%), 

  chlewnie –  od  9,1%  (dla  grupy  obszarowej  gospodarstw do  2  ha)  do  36,3%  (dla  gospodarstw powyżej 

50 ha); największy ich udział wystąpił w grupie obszarowej 15 – 30 ha (43,2%), 

  budynki  wielofunkcyjne  –  od  17,5%  (dla  grupy  obszarowej  gospodarstw  do  2  ha)  do  34,0%  (dla 

gospodarstw powyżej 50 ha); największy ich udział wystąpił w grupie obszarowej powyżej 50 ha (26,9%). 



Tabl. I  Budynki i budowle w gospodar stwach rolnych według użytkowników w 2002 r . 

Sektor prywatny 

Wyszczególnienie  Ogółem  razem 
w tym gospodarstwa 
indywidualne powyżej 

1 ha UR 

Sektor publiczny 

Liczba gospodarstw w sztukach 

Obory .........................  37263  37239  28918  24 

Chlewnie ....................  21872  21860  17886  12 

Kurniki .......................  26756  26755  19418  1 

Stodoły .......................  46191  46157  34710  34 

Wiaty..........................  16030  15990  13353  40 

Garaże ........................  29877  29845  22161  32
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Budynki 
wielofunkcyjne............  26218  26186  17274  32 

Inne pomieszczenia .....  11315  11276  6564  39 

Liczba budynków w sztukach 

Obory .........................  40170  40052  31151  118 

Chlewnie ....................  24164  24124  19724  40 

Kurniki .......................  27575  27574  19985  1 

Stodoły .......................  48808  48683  36687  125 

Wiaty..........................  18456  18334  15354  122 

Garaże ........................  35314  35213  26480  101 

Budynki 
wielofunkcyjne............  29625  29389  19564  236 

Inne pomieszczenia .....  14918  14626  8355  292 

Powierzchnia budynków w m 2 

Obory .........................  3781405  3654938  2783678  126467 

Chlewnie ....................  1835313  1816138  1439079  19175 

Kurniki .......................  1731969  1730969  946085  1000 

Stodoły .......................  6377976  6312825  4932495  65151 

Wiaty..........................  1504337  1450048  1185022  54289 

Garaże ........................  1328755  1312843  1018874  15912 

Budynki 
wielofunkcyjne............  3478153  3396907  2543030  81246 

Inne pomieszczenia .....  1808740  1698833  806763  109907 

Najwięcej, tj, 31,9 tys. (51,2%) gospodarstw indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha UR posiadających 

budynki  znajdowało  się  w  grupie  obszarowej  15  ha  UR.  Gospodarstwa  te  posiadały  69,3  tys.  budynków 

(39,1%).  Najmniej  budynków  –  4,2  tys.  (1,7%  budynków  ogółem)  znajdowało  się  w  0,6  tys.  gospodarstw 

w grupie obszarowej 100 ha i więcej UR. 

Tabl. II  Wybrane budynki i budowle w gospodar stwach indywidualnych powyżej 1 ha użytków rolnych 

według grup obszarowych użytków rolnych w 2002 r . 

Grupy obszarowe 
użytków rolnych  Obory  Chlewnie  Kurniki  Stodoły  Budynki 

wielofunkcyjne 
Liczba gospodarstw 

Ogółem ...................  28918  17886  19418  34710  17274 
1 – 5 ........................  11750  5636  8132  14471  8791 
5 – 7 ........................  3232  1930  2006  3711  1645 
7 – 10 ......................  4506  3079  2975  5234  2068 
10 – 15.....................  4102  2944  2763  4805  1876 
15 – 30.....................  3499  2821  2468  4231  1756 
30 – 50.....................  947  809  656  1176  513 
50 ha i więcej...........  882  667  418  1082  625 

Liczba budynków
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Ogółem ...................  31151  19724  19985  36687  19564 
1 – 5 ........................  12156  5854  8309  14882  9619 
5 – 7 ........................  3406  2023  2052  3889  1792 
7 – 10 ......................  4762  3304  3035  5473  2285 
10 – 15.....................  4449  3277  2827  5069  2121 
15 – 30.....................  3940  3288  2573  4606  2054 
30 – 50.....................  1098  1004  702  1298  596 
50 ha i więcej...........  1340  974  487  1470  1097 

Powierzchnia budynków w m 2 

Ogółem ...................  2783678  1439079  946085  4932495  2543030 
1 – 5 ........................  692712  230943  371311  1451754  861281 
5 – 7 ........................  218399  92765  70145  450564  219703 
7 – 10 ......................  345930  170801  88351  711539  322074 
10 – 15.....................  381026  213568  94828  762577  292248 
15 – 30.....................  396320  310669  144475  770453  329864 
30 – 50.....................  145788  120264  68646  248117  118269 
50 ha i więcej...........  603503  300069  108329  537491  399591 

W  2002  r.  w  porównaniu  do  1996  r.,  w  strukturze  posiadanych  przez  gospodarstwa  indywidualne 

o powierzchni powyżej 1 ha UR ważniejszych budynków, nieznacznie wzrósł udział obór z 17,4 % do 17,6%, 

zwiększył się również udział chlewni o 0,1 pkt. procentowego. Kurniki stanowiły 11,3% ogółu budynków, ich 

udział w porównaniu z rokiem 1996 zmniejszył się o 0,8 pkt., stodoły stanowiły 20,7% (o 0,3 pkt. mniej niż w 

1996 r.), a budynki wielofunkcyjne – 11,0% (w porównaniu z 1996 r. mniej o 4,6 pkt. %). W grupie budynków 

pozostałych znalazły się między innymi garaże stanowiące 14,9% (w 1996 r. – 11,8%) omawianych budynków. 

W  powszechnym  spisie  rolnym  2002  r.  zebrano  również  informacje  na  temat  powierzchni  budynków 

i  budowli  w  gospodarstwach  rolnych  i  stopnia  jej  wykorzystania.  Odnotowane  zmiany  w  pogłowiu  zwierząt 

znalazły odzwierciedlenie w strukturze wykorzystania budynków inwentarskich. 

Powierzchnia  pomieszczeń  inwentarskich  użytkowanych  przez  gospodarstwa  rolne  wynosiła  8087,6  m 2 . 

Powierzchnia  pomieszczeń  inwentarskich  ogółem w  66,3%  była  wykorzystywana  na  działalność  rolniczą,  na 

pozarolniczą w 2,2%, a powierzchnia niewykorzystana stanowiła 31,6%. 

W ogólnej powierzchni budynków inwentarskich obory zajmowały 46,8% powierzchni, chlewnie – 22,7%, 

kurniki – 21,4%, a budynki wielofunkcyjne (w części z przeznaczeniem dla zwierząt) – 9,1%. 

W  województwie  dolnośląskim  powierzchnia  obór   wynosiła  3781,4  tys.  m 2 ,  w  tym  2783,7  tys.  m 2 

(73,6%)  znajdowało  się  w  gospodarstwach  indywidualnych  o  powierzchni  powyżej  1  ha  UR.  Przeciętnie  na 

jedno  gospodarstwo  przypadało  101,5  m 2  powierzchni  obór  (w  1996  r.  –  113,3  m 2 ).  W  gospodarstwach 

indywidualnych  powyżej  1  ha  UR  powierzchnia  obór  przypadająca  na  1  gospodarstwo  wyniosła  96,3  m 2 

(w 1996 r. – 85,8 m 2 ). 

W 2002 r. na działalność rolniczą wykorzystywano 59,0% powierzchni obór, tj. o 11,3% mniej niż w 1996 r., 

na działalność pozarolniczą  2,8% powierzchni (w 1996 r. – 0,4%), nie wykorzystywano 38,2% (w 1996 r. – 

 29,3%). W gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha UR na działalność rolniczą wykorzystywano 65,1%
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(w 1996  r.  –  74,6%), na  działalność  pozarolniczą  –  2,6% (w 1996  r.  –  0,4%), nie wykorzystywano –  32,3% 

(w 1996 r. – 25,0%). 

Powierzchnia  chlewni  wyniosła  1835,3  tys.  m 2  (w  porównaniu  do  1996  r.  zmniejszyła  się  o  0,3%). 

W  gospodarstwach  indywidualnych  o  powierzchni  powyżej  1  ha  UR  wyniosła  1439,1  tys.  m 2  (78,4% 

powierzchni  chlewni  ogółem).  Przeciętnie  na  jedno  gospodarstwo  przypadało  83,9  m 2  powierzchni  chlewni 

(w 1996  r.  – 95,8 m 2 ). W gospodarstwach  indywidualnych  powyżej  1  ha  powierzchnia  chlewni  przypadająca 

na 1 gospodarstwo wynosiła 80,5 m 2 (w 1996 r. – 73,6 m 2 ). 

W  porównaniu  do  1996  r.  zmniejszył  się  stopień  wykorzystania  powierzchni  na  działalność  rolniczą 

z  79,2%  do  67,6%, w  tym w  gospodarstwach  indywidualnych  o  powierzchni  powyżej  1  ha UR  z  82,3% do 

73,6%.  Zwiększył  się  natomiast  udział  powierzchni  wykorzystywanej  na  działalność  pozarolniczą  ogółem 

z 0,2% do 1,5%, a w gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha UR z 0,2% do 1,2%. Znacznie zwiększył się 

udział  powierzchni  nie  wykorzystywanej  ogółem  z  20,6%  do  30,9%,  w  gospodarstwach  indywidualnych 

powyżej 1 ha UR z 17,5% do 25,2%. 

W 2002 r. w porównaniu do 1996 r. powierzchnia kurników zwiększyła się ogółem o 42,1% (z 1219,1 tys. 

m 2  do  1732,0  tys.  m 2 ),  w  gospodarstwach  indywidualnych  o  powierzchni  powyżej  1  ha  UR  zmalała 

z 973,6 tys. m 2  do 946,1 tys. m 2 ,  tj. o 2,8%. Przeciętnie na jedno gospodarstwo w 2002 r. przypadało ogółem 

64,7 m 2  powierzchni kurników  (w 1996  r.  60,2 m 2 ), w gospodarstwach  indywidualnych  powyżej  1  ha UR – 

48,7 m 2  (w 1996 r. – 46,5 m 2 ). 

Powierzchnia  dla  zwierząt  w  budynkach  wielofunkcyjnych  w  omawianym  okresie  zmniejszyła  się 

w gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha UR z 1118,6 tys. m 2 w 1996 r. do 613,8 tys. m 2 , tj. o 45,1%. 

Powierzchnia  ta  była wykorzystywana na  działalność  rolniczą w 89,2%, na  działalność  pozarolniczą w 2,0%, 

a powierzchnia niewykorzystywana stanowiła 8,8%. 

Infrastruktura techniczna 

Powszechny Spis Rolny dostarczył informacji o wyposażeniu gospodarstw rolnych w elementy infrastruktury 

technicznej. Zagadnienia  te  związane  są  z  gospodarstwem domowym użytkownika,  a więc badaniem  objęto 

gospodar stwa indywidualne. 

W województwie  dolnośląskim w 2002  r. własne ujęcie wody  ze  studni  kopanej  lub wierconej  posiadało 

73,1 tys. gospodarstw indywidualnych, co stanowiło 51,7% wszystkich gospodarstw biorących udział w spisie. 

Największy odsetek gospodarstw posiadających ujęcie wody ze studni znajdował się w grupie gospodarstw 

posiadających  użytki  rolne  do  1  ha  (36,7%).  Blisko  4  tys.  gospodarstw  (tj.  2,7%)  dowoziło  wodę  spoza 

gospodarstwa.  Dotyczyło  to  przede  wszystkim  działek  do  1  ha  UR  (43,5%  ogółu  gospodarstw  dowożących 

wodę) i gospodarstw o powierzchni 1  2 ha UR. 

W sieć elektryczną 380V wyposażonych było 85,9 tys. gospodarstw indywidualnych, tj. o 60,8% wszystkich 

gospodarstw  rolnych  (w  roku  1996  –  60,5%).  Z  sieci  220V  korzystało  32,9  tys.  gospodarstw, w  tym  działki 

użytkujące do 1 ha stanowiły 60,4%. 

Telefon stacjonarny posiadało 92,1 tys. gospodarstw indywidualnych, tj. 65,2% ogółu gospodarstw rolnych 

(w  roku  1996  –  19,6%).  Zapotrzebowanie  na  telefon  w  2002  r.  zgłosiło  12,4  tys.  gospodarstw  rolnych. 

W porównaniu do 1996 r zapotrzebowanie na zainstalowanie telefonu zmalało 4,5krotnie.
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Ponad  62%  gospodarstw  rolnych  usuwało  śmieci  na  zorganizowane  wysypisko  (w  roku  1996    38,7%), 

pozostałe gospodarstwa rolne zagospodarowywały śmieci we własnym zakresie. 

W  porównaniu  do  kraju,  w  województwie  dolnośląskim  więcej  było  gospodarstw  posiadających  własne 

ujęcie  wody  ze  studni  kopanej  –  87,8%  (w  kraju  –  82,8%)  oraz  więcej  gospodarstw  wywoziło  śmieci  na 

zorganizowane wysypisko – 62,4% (w kraju  56,0%). Poniżej średniej krajowej w województwie dolnośląskim 

kształtował  się  udział  gospodarstw  wyposażonych  w  sieć  elektryczną  380V  –  61,0%  (w  kraju  –  66,9%), 

a  powyżej  udział  gospodarstw  korzystających  z  sieci  elektrycznej  220V  –  23,4%  (w  kraju  –  21,9%)  oraz 

posiadających telefon – 65,5% (w kraju – 45,3%). 

Techniczne środki produkcji 

W województwie  dolnośląskim w 43,7  tys.  gospodarstw  rolnych  spisano  60,8  tys.  ciągników  rolniczych, 

w  tym  w  43,4  tys.  gospodarstw  indywidualnych  spisano  58,3  tys.  ciągników.  W  porównaniu  do 

1996 roku liczba ciągników w gospodarstwach rolnych ogółem zmniejszyła się o 1,1 tys. (o 1,8%), przy czym 

zjawisko to dotyczyło głównie gospodarstw rolnych osób prawnych. W gospodarstwach indywidualnych liczba 

ciągników zwiększyła się o 0,4 tys. (o 0,7%). 

Liczba gospodarstw posiadających ciągniki zmniejszyła się w okresie od poprzedniego spisu o 1,9 tys. (o 4,3%). 

W  kraju  liczba  ciągników  w  omawianym  okresie  wzrosła  o  4,7%,  a  liczba  gospodarstw  posiadających 

ciągniki o 2,1%. 

Najwięcej    60,8%  gospodarstw  posiadających  ciągniki  znajdowało  się  w  grupie  obszarowej  użytków 

rolnych od 2 do 15 ha; w grupie obszarowej do 2 ha UR – 17,3% a w grupie 1550 ha UR – 17,5%. Najmniej 

gospodarstw posiadających ciągniki (0,4%) odnotowano w grupie obszarowej powyżej 500 ha użytków rolnych. 

Na  100  gospodarstw  rolnych  w  woj.  dolnośląskim  przypadły  43  ciągniki  (w  1996  r    42).  W  kraju  na 

100  gospodarstw  rolnych  przypadało  46,5  szt  ciągników  wobec  42,5  szt  w  1996  r.  W  przekroju  lokalnym 

najwięcej  ciągników  na  100  gospodarstw  zanotowano  w  powiatach:  strzelińskim  –  67,9  szt,  wrocławskim  – 

 62,9 szt, jaworskim – 60,5 szt. 

W  2002  r.  1  ciągnik  rolniczy  obsługiwał  w  naszym  województwie  przeciętnie  17,1  ha  użytków  rolnych 

(w kraju 12,4 ha). 

Liczba  ciągników  była  proporcjonalna  do  powierzchni  użytków  rolnych  w  gospodarstwach. 

W  gospodarstwach  o  powierzchni  do  5  ha  użytków  rolnych  przypadało  16  ciągników  na  100  gospodarstw, 

w gospodarstwach o powierzchni 10 – 15 ha użytków rolnych – 115 szt, w gospodarstwach o pow. 100 – 500 ha 

–  393  szt.  W  grupie  gospodarstw  o  powierzchni  1000  ha  i  więcej  na  100  gospodarstw  przypadało 

1598 ciągników. 

W  strukturze  ciągników  rolniczych  najwięcej  było  pojazdów  o mocy  40  –  60  kW  (36,2%),  2540  kW – 

 30,4% i o mocy 1525 kW – 14,2% (w kraju odpowiednio 27,6%, 34,7% i 24,4%). 

W  województwie  dolnośląskim  5,3  tys.  gospodarstw  rolnych  ogółem  posiadało  7,1  tys.  samochodów 

ciężarowych, w  tym  5,1  tys.  gospodarstw  indywidualnych    6,5  tys.  (91,8%  ogółu)  samochodów.  Z  ogólnej 

liczby  gospodarstw  posiadających  samochody  ciężarowe    3,6  tys.  gospodarstw  rolnych  posiadało  4,2  tys. 

samochodów  o  ładowności  do  2  ton.  Największy  odsetek  samochodów  ciężarowych  znajdował  się 

w  gospodarstwach  rolnych  w  grupie  obszarowej  użytków  rolnych  od  2  do  15  ha  i  wynosił  52,9%,  w  tym
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w gospodarstwach indywidualnych 54,6%. Odsetek gospodarstw rolnych posiadających samochody  ciężarowe 

zmniejszał się wraz ze wzrostem powierzchni UR i w grupie obszarowej powyżej 100 ha samochody posiadało 

6,8% gospodarstw, a w gospodarstwach indywidualnych 4,1%. 

Średnio  na  100  gospodarstw  przypadało  133,4  szt  samochodów  ciężarowych  (w  kraju  126,3). 

W układzie powiatowym najwięcej samochodów na 100 gospodarstw odnotowano w powiatach: wałbrzyskim 

 215,3 szt, milickim  172,0 i strzelińskim – 162,4 szt. 

W  2002  roku  w  gospodarstwach  rolnych  spisano  56,6  tys.  przyczep,  w  tym  w  gospodarstwach 

indywidualnych o powierzchni powyżej 1 ha UR – 53,4 tys. szt. Z ogólnej liczby przyczep w gospodarstwach 

rolnych  –  53,0  tys.  szt  (93,6%)  to  przyczepy  ciągnikowe;  w  gospodarstwach  indywidualnych  50,0  tys.  szt 

(93,7%). 

Największy  odsetek  przyczep  znajdował  się  w  gospodarstwach  o  powierzchni  UR  od  2  do  30  ha 

i wynosił 82,4%, a najmniejszy w grupie obszarowej powyżej 200 ha (1,5%). 

Średnio w województwie na 100 gospodarstw przypadało 40,0 szt. przyczep (w kraju 37,2). 

Najwięcej  przyczep  spisano w powiatach: wrocławskim –  5,6  tys.,  świdnickim –  3,8  tys.  i  strzelińskim – 

 3,5 tys. 

W  Powszechnym  Spisie  Rolnym  2002  spisano  20  typów  maszyn  i  urządzeń  rolniczych 

w gospodarstwach indywidualnych powyżej 1 ha UR oraz u osób prawnych  i w  jednostkach organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej. 

W  porównaniu  do  danych  powszechnego  spisu  rolnego  z  1996  r.  w  woj.  dolnośląskim  wzrosła  znacznie 

liczba maszyn  rolniczych, w  tym najwięcej    o  147,9%  liczba  agregatów uprawowych,  o  36,6% kopaczek  do 

ziemniaków,  o  29,0%  zbiornikowych  schładzarek  do  mleka,  o  18,7%  opryskiwaczy  ciągnikowych,  o  18,5% 

sadzarek  do  ziemniaków,  o  15,8%  liczba  kombajnów  zbożowych.  Wraz  ze  spadkiem  pogłowia  bydła 

zmniejszyła  się  natomiast  liczba  maszyn  rolniczych  związanych  z  produkcją  zwierzęcą  (silosokombajny, 

przyczepy zbierające, dojarki bańkowe, konwiowe schładzarki do mleka i rozrzutniki obornika). 

Tabl. III  Gospodar stwa rolne posiadające maszyny i urządzenia rolnicze oraz liczba maszyn rolniczych 

Gospodarstwa posiadające maszyny  Liczba maszyn 

Wyszczególnienie  1996  2002  1996=100  1996  2002  1996=100 

Kombajny zbożowe..............................  5023  6711  133,6  6265  7256  115,8 

Kombajny ziemniaczane.......................  2683  2857  106,5  2733  2935  107,4 

Kombajny buraczane............................  2877  3067  106,6  2980  3146  105,6 

Silosokombajny samobieżne i pozostałe  673  454  67,5  861  525  61,0 

Rozsiewacze nawozów i wapna ............  24855  26589  107,0  27612  29244  105,9 

Rozrzutniki obornika............................  13749  13356  97,1  14651  13836  94,4 

Kosiarki ciągnikowe.............................  11599  12655  109,1  12161  13123  107,9 

Kopaczki do ziemniaków......................  9830  13515  137,5  9972  13626  136,6 

Sadzarki do ziemniaków.......................  15893  12387  77,9  10674  12650  118,5 

Przyczepy zbierające ............................  3022  2842  94,0  3534  3024  85,6 

Prasy zbierające ...................................  3850  4341  112,8  4135  4491  108,6 

Polowe opryskiwacze ciągnikowe.........  17105  20353  119,0  17793  21127  118,7 

Sadownicze opryskiwacze ciągnikowe..  660  798  120,9  792  900  113,6
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W  wyniku  procesu  prywatyzacji  rolnictwa,  w  porównaniu  do  1996  r.,  wzrósł  udział  wszystkich  typów 

sprzętu  rolniczego  będącego  w  użytkowaniu  gospodarstw  indywidualnych,  w  tym  udział  zbiornikowych 

schładzarek do mleka w gospodarstwach indywidualnych wzrósł o 13,2 pkt., kombajnów zbożowych o 11,4 pkt., 

silosokombajnów samobieżnych o 8,8 pkt., a silosokombajnów pozostałych o 12,5 pkt. 

Przy  blisko  79%  udziale  użytków  rolnych  będących w  użytkowaniu  gospodarstw  indywidualnych,  udział 

większości maszyn rolniczych w tych gospodarstwach przekraczał 90% (np. konwiowe schładzarki do mleka – 

99,8%,  kopaczki  do  ziemniaków  –  99,4%,  sadzarki  do  ziemniaków  –  99,0%,  dojarki  bańkowe  –  98,8%, 

kombajny  ziemniaczane  –  98,2%).  Relatywnie  niski  natomiast  był  udział  silosokombajnów  samobieżnych  – 

 62,5% i dojarek rurociągowych – 80,8%. 

W  2002  roku  udział  indywidualnych  gospodarstw  rolnych  wyposażonych  w  maszyny  rolnicze  do  zbioru 

ziemiopłodów w ogólnej liczbie indywidualnych gospodarstw rolnych przedstawiał się następująco: 

 kombajny zbożowe posiadało 4,6% ogółu indywidualnych gospodarstw rolnych (w kraju 5,9%), 

 kombajny do zbioru ziemniaków  2,0% (w kraju 4,1%), 

 kombajny do zbioru buraków  2,1% (w kraju 1,6%), 

 silosokombajny  0,3% (w kraju 0,4%), 

 prasy zbierające  3,0% (w kraju 7,6%). 

Biorąc  pod  uwagę  ilość  sprzętu  rolniczego  i  powierzchnię  uprawy  podstawowych  ziemiopłodów  średnio 

w województwie dolnośląskim przypadało: 

 na 100 ha zbóż i rzepaku  1,4 szt kombajnów zbożowych, 

  na  100  ha  upraw  ziemniaków    8,2  szt  kombajnów  ziemniaczanych;  38,1  szt  kopaczek  ciągnikowych; 

35,4 szt sadzarek do ziemniaków, 

 na 100 ha upraw buraków  10,6 szt kombajnów buraczanych, 

 na 100 ha upraw zielonek i kukurydzy  0,5 szt silosokombajnów, 

  na100  ha  zbóż,  rzepaku,  zielonek  i  kukurydzy    0,5  szt  przyczep  zbierających  pokosy  i  0,7  szt  pras 

zbierających, 

 na 100 ha sadów  13,0 szt opryskiwaczy sadowniczych, 

 na 100 krów – 16,2 szt dojarek bańkowych i 0,8 szt dojarek rurociągowych. 

Największa  liczba  kombajnów  zbożowych  została  spisana  w  powiatach:  wrocławskim,  ząbkowickim, 

świdnickim i legnickim (26,3% ogółu kombajnów zbożowych w województwie). Kombajnów ziemniaczanych 

najwięcej spisano w powiatach: oleśnickim, wrocławskim, trzebnickim (45,6% ogólnej ich liczby), a kombajnów 

do zbioru buraków w powiatach: strzelińskim, wrocławskim (28,0% ogólnej ich liczby).


