
Wyszczególnienie
Symbol

PKWiU

Jednostka

miary

Sprzeda¿ (bez eksportu) Zapas

na koniec

okresu

sprawozdaw-

czego

Ogó³em

z tego z:
Wartoœæ

(w z³)produkcji importu
b)

0 1 2 3 4 5 6 7

Nawozy azotowe,
mineralne lub
chemiczne

1 24.15.30
t

tN

Nawozy fosforowe,
mineralne lub
chemiczne

2 24.15.40
t

t P2O5

Nawozy potasowe,
mineralne lub
chemiczne

3 24.15.50
t

t K2O

Nawozy gdzie in-
dziej niesklasyfiko-
wane

4 24.15.80

t

t N

t P2O5

t K2O

Nawozy wapniowe
i wapniowo-mag-
nezowe (tlenkowe i
wêglanowe)

5
14.30.13-

-90.20.01
a)

t

t CaO,

CaO+MgO

w tym nawozy
wapniowe
(tlenkowe i
wêglanowe)

6
14.30.13-

-90.20.02
a)

t

t CaO

a) Symbol umowny wg PRODPOL. b) Importerzy w tej rubryce wykazuj¹ import na potrzeby kraju.

............................................................

(imiê, nazwisko i telefon osoby,

która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

..........................................................

(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

......................................................

( miejscowoœæ, data)

Symbol rodzaju podstawowej dzia³alnoœci wg PKD

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
H-02n

Sprawozdanie
o dostawach nawozów dla
rolnictwa przez jednostki

produkcyjne oraz importerów

za okres od pocz¹tku do koñca

a) 200... r.

Urz¹d Statystyczny

w .............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ do dnia 18 lipca za

pó³rocze, do 16 stycznia za rok
I pó³rocza

roku

a) Niepotrzebne skreœliæ.

(adres e-mail jednostki)

(adres e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)



Objaœnienia do formularza H-02n

Formularz H-02n wype³niaj¹ producenci i importerzy nawozów mineralnych.

Badaniem tym objête s¹ wszystkie nawozy dopuszczone do stosowania na terenie kraju pogrupowane

wed³ug rodzajów wymienionych na formularzu.

W rubryce 3, 4 i 5 w poszczególnych wierszach dane nale¿y wykazaæ w tonach masy towarowej oraz

tonach czystego sk³adnika.

W rubryce 6 - wartoœæ nale¿y wykazaæ w z³otych.

W rubryce 7 - zapas na koniec okresu sprawozdawczego w tonach masy towarowej wykazuje producent

oraz importer.

Dla nawozów wapniowych i wapniowowo-magnezowych wykorzystano kody oparte na PKWiU

i stosowane do badañ produktowych na sprawozdaniach P-01, P-02 i P-01 mutacja.

Uwaga!

W przypadku przekazywanych nieodp³atnie nawozów w rubryce 6 nale¿y wpisaæ “0”.




