
Wyszczególnienie Symbol PKWiU

Sprzeda¿ (bez eksportu) Zapas
na koniec

okresu
sprawoz-

dawczego
w tonach

w t o n a c h

Wartoœæ
(w z³)Ogó³em

z tego z:

produkcji importu
a)

0 1 2 3 4 5 6

Preparaty stosowane do

karmienia trzody chlewnej
01 15.71.10-30.1

Preparaty stosowane do

karmienia byd³a
02 15.71.10-30.2

Preparaty stosowane do

karmienia drobiu
03 15.71.10-30.3

Preparaty stosowane do karmienia

ryb
04 15.71.10-30.40

Preparaty stosowane do karmienia

pozosta³ych zwierz¹t

gospodarskich

05 15.71.10-30.90

Przedmieszki (premiksy) do

karmienia zwierz¹t gospodarskich
06 15.71.10-10.00

Karma dla zwierz¹t domowych 07 15.72.10-30

Karma dla psów 08 15.72.10-30.10

Karma dla kotów 09 15.72.10-30.20

Przedmieszki (premiksy) do

karmienia zwierz¹t domowych
10 15.72.10-30.30

a) Importerzy w tej rubryce wykazuj¹ import na potrzeby kraju.

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

(imiê, nazwisko i telefon osoby

sporz¹dzaj¹cej 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 www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej H-02p

Sprawozdanie
o dostawach pasz dla zwierz¹t
przez jednostki produkcyjne

oraz importerów

za okres od pocz¹tku do koñca

a) 2007 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.

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

Obowi¹zek przekazywaniadanychstatystycznychwynikazart. 31ustawyzdnia29czerwca1995r.ostatystycepublicznej (Dz.U.Nr88,poz.439, zpóŸn.zm.)oraz
rozporz¹dzeniaRadyMinistrówzdnia5wrzeœnia2006r.wsprawieprogramubadañstatystycznychstatystykipublicznejnarok2007 (Dz.U.Nr170,poz.1219)



Formularz H-02p wype³niaj¹ producenci i importerzy pasz.

Pasza (lub materia³y paszowe) oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, czêœciowo prze-

tworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierz¹t, w tym:

1) mieszanka paszowa pe³noporcjowa – mieszanka paszowa przeznaczona do bezpoœredniego ¿ywienia

zwierz¹t, o sk³adzie zapewniaj¹cym tak¹ iloœæ sk³adników pokarmowych, która jest niezbêdna do zaspokojenia

dziennych potrzeb ¿ywieniowych zwierz¹t danego gatunku, w okreœlonym wieku lub u¿ytkowanych w okreœlony

sposób,

2) mieszanka paszowa uzupe³niaj¹ca – mieszanka paszowa charakteryzuj¹ca siê wysoka zawartoœci¹ niektó-

rych substancji, która ze wzglêdu na swój sk³ad jest wystarczaj¹ca do zapewnienia dawki dziennej, ozna-

czaj¹cej ca³kowit¹ iloœæ pasz obliczon¹ w odniesieniu do pasz o wilgotnoœci 12%, niezbêdn¹ do zaspokojenia

dziennych potrzeb ¿ywieniowych zwierz¹t danego gatunku, w okreœlonym wieku lub u¿ytkowanych w okreœlony

sposób, wy³¹cznie w przypadku gdy jest stosowana z innymi paszami.

3) preparat mlekozastêpczy - mieszanka paszowa przeznaczona do zaspokojenia potrzeb ¿ywnoœciowych

m³odych zwierz¹t po okresie skarmiania siary lub stosowania jako zamiennik mleka w czasie pojenia zwierz¹t

mlekiem lub do do¿ywiania ciel¹t przeznaczonych do opasu.

4) premiks – mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub wiêcej dodatków paszowych z mate-

ria³ami paszowymi lub wod¹ stosowanymi jako noœniki, nieprzeznaczone do bezpoœredniego ¿ywienia zwierz¹t.

Sprzeda¿ pochodz¹c¹ z produkcji (rub. 3), z importu (rubr. 4) nale¿y wykazaæ w tonach.

W rubryce 5 - wartoœæ w z³otych.

W rubryce 6 - zapas na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje producent i importer w tonach.

Preparaty stosowane do karmienia pozosta³ych zwierz¹t gospodarskich obejmuj¹ równie¿ preparaty stosowane do

karmienia koni - na formularzu wiersz 05.

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l

Objaœnienia do formularza H-02p
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