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H - 01a

Ankieta o dzia³alnoœci sklepów detalicznych i stacji paliw

za rok 200.... r.

nalepka z danymi adresowymi sklepu

Proszê przekazaæ do w³aœciwego terytorialnie Urzêdu Statystycznego (Oddzia³u Urzêdu Statystycznego)
w terminie do dnia 21 lutego ka¿dego roku.

Lp. Symbol
wg PKD Nazwa grupowania

Sprzeda¿
detaliczna
w tys. z³a)

0 1
1 Razem sprzeda¿ detaliczna (suma wierszy od 2 do 43)

2 50.10.B Nowe i u¿ywane pojazdy samochodowe (bez motocykli)

3 52.48.D Mieszkalne przyczepy turystyczne i inne pojazdy kempingowe

4 50.30.B Opony

5 50.30.B Czêœci i akcesoria do pojazdów samochodowych

6 50.40.Z Motocykle oraz czêœci i akcesoria do nich

7 50.50.Z Paliwa do pojazdów samochodowych

8 52.21.Z Owoce i warzywa

9 52.22.Z Miêso i wyroby miêsne

10 52.23.Z Ryby i przetwory rybne

11 52.24.Z Pieczywo i ciasta

12 52.27.B Wyroby cukiernicze

13 52.25.Z Napoje alkoholowe

14 52.25.Z Napoje bezalkoholowe

15 52.26.Z Wyroby tytoniowe

16 52.27.A Przetwory mleczne i jaja

17 52.27.B Wyroby ¿ywnoœciowe pozosta³e

18 52.27.B Kawa, herbata, kakao

19 52.24.Z Przetwory zbo¿owe

20 52.31.Z Wyroby farmaceutyczne

ID - przedsiêbiorstwa,
(w³aœciciela sklepu) PKD Nr sklepu

Kod
specja-
lizacji
bran-
¿owej

Wype³nia US

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

a) £¹cznie z VAT, z jednym znakiem po przecinku.

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 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219)



Lp. Symbol
wg PKD Nazwa grupowania

Sprzeda¿
detaliczna

w tys. z³a)

0 1

21 52.32.Z Wyroby medyczne i ortopedyczne

22 52.33.Z Kosmetyki i artyku³y toaletowe

23 52.41.Z Materia³y w³ókiennicze (bez wyrobów pasmanteryjnych), zas³ony, firany oraz ró¿ne
wyroby wykonane z tkanin

24 52.41.Z Wyroby pasmanteryjne, nici

25 52.42.Z Odzie¿

26 52.43.Z Obuwie

27 52.43.Z Wyroby skórzane

28 52.44.Z Meble domowe, wyroby z drewna, korka i wikliny

29 52.44.Z Ró¿ne przybory gospodarstwa domowego, sztuæce, naczynia ku-
chenne, wyroby ze szk³a, porcelany, fajansu do u¿ytku domowego

30 52.44.Z Artyku³y oœwietleniowe

31 52.45.Z Sprzêt elektryczny przeznaczony do u¿ytku domowego

32 52.45.Z Sprzêt audiowideo (bez sprzêtu radiowo-telewizyjnego)

33 52.45.Z Sprzêt radiowo-telewizyjny

34 52.45.Z Instrumenty muzyczne oraz zapisy nutowe

35 52.46.Z Farby, werniksy i lakiery

36 52.47.A Ksi¹¿ki

37 52.47.B Gazety i czasopisma, artyku³y piœmienne

38 52.48.A Meble biurowe, artyku³y zaopatrzenia do biur, zmechanizowany sprzêt biurowy i
wyposa¿enie dla biur

39 52.48.A Komputery i oprogramowanie standardowe

40 52.48.B Sprzêt fotograficzny, optyczny i precyzyjny

41 52.48.C Zegarki, zegary oraz bi¿uteria

42 52.48.D Rowery

43 Pozosta³e towary

................................................................. .............................................................. ..........................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie) (miejscowoœæ, data) (piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

a) £¹cznie z VAT, z jednym znakiem po przecinku.

Uwaga: Numer sklepu, cechy adresowe, kod specjalizacji bran¿owej i wielkoœæ sprzeda¿y detalicznej z ankiety H-01a powinny byæ zgodne z da-
nymi zawartymi w sprawozdaniu H-01 w.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI


