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Sprawozdanie o dostawach
pasz dla zwierząt przez jednostki Urząd Statystyczny
produkcyjne oraz importerów 10-950 Olsztyn
ul. Kościuszki 78/82
za okres od początku do końca
Numer indentyfikacyjny – REGON

a)

I półrocza
roku

a)

Przekazać do dnia 20 lipca 2011 r.
za I półrocze, do 18 stycznia 2012 r.
za rok 2011

2011 r.

Niepotrzebne skreślić.

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki
publicznej na rok 2011 (Dz. U. Nr 239, poz. 1594).
(e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Symbol rodzaju podstawowej działalności wg PKD 2007

Czy w ciągu okresu sprawozdawczego zajmowali się Państwo produkcją lub importem/przywozem pasz dla zwierząt?

SprzedaŜ (bez eksportu/wywozu)
w tonach

Symbol PKWiU/
PRODPOLa)

Nazwa wyrobu

0

a)

1

Preparaty do karmienia
zwierząt gospodarskich: świń

01

10.91.10-33

Preparaty do karmienia
zwierząt gospodarskich: bydła

02

10.91.10-35

Preparaty do karmienia
zwierząt gospodarskich: drobiu

03

10.91.10-37

Preparaty do karmienia pozostałych
zwierząt gospodarskich, gdzie indziej
niesklasyfikowanych

04

10.91.10-39

Premiksy do karmienia zwierząt
gospodarskich

05

10.91.10-10

Karma dla zwierząt domowych

06

10.92.10

Karma dla psów

07

10.92.10-30.01 a)

Karma dla kotów

08

10.92.10-30.02 a)

Wartość
(w zł)

z tego z
ogółem

produkcji

importu/przywozub)

3

4

2

5

•

tak

1

•

nie

2

Zapas na
koniec okresu
sprawozdawczego
(w tonach)
6

Według nomenklatury PRODPOL do badań wyrobów przemysłowych w 2011 r. b) Importerzy w tej rubryce wykazują import/przywóz na potrzeby kraju.

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(imię, nazwisko i telefon osoby
sporządzającej sprawozdanie)

(miejscowość, data)

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)

Objaśnienia do formularza H-02p
Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:
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Formularz H-02p wypełniają producenci i importerzy pasz.
Pasza (lub materiały paszowe) oznacza substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub
nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt, w tym:
1) mieszanka paszowa pełnoporcjowa – mieszanka paszowa przeznaczona do bezpośredniego Ŝywienia zwierząt, o składzie
zapewniającym taką ilość składników pokarmowych, która jest niezbędna do zaspokojenia dziennych potrzeb Ŝywieniowych
zwierząt danego gatunku, w określonym wieku lub uŜytkowanych w określony sposób,
2) mieszanka paszowa uzupełniająca – mieszanka paszowa charakteryzująca się wysoką zawartością niektórych substancji,
która ze względu na swój skład jest wystarczająca do zapewnienia dawki dziennej, oznaczającej całkowitą ilość pasz obliczoną
w odniesieniu do pasz o wilgotności 12 %, niezbędną do zaspokojenia dziennych potrzeb Ŝywieniowych zwierząt danego
gatunku, w określonym wieku lub uŜytkowanych w określony sposób, wyłącznie w przypadku, gdy jest stosowana z innymi
paszami,
3) preparat mlekozastępczy − mieszanka paszowa przeznaczona do zaspokojenia potrzeb Ŝywnościowych młodych zwierząt po
okresie skarmiania siary lub stosowania jako zamiennik mleka w czasie pojenia zwierząt mlekiem lub do doŜywiania cieląt
przeznaczonych do opasu,
4) premiks – mieszanki dodatków paszowych lub mieszanki jednego lub więcej dodatków paszowych z materiałami paszowymi
lub wodą stosowanymi jako nośniki, nieprzeznaczone do bezpośredniego Ŝywienia zwierząt.
SprzedaŜ pochodzącą z produkcji (rubr. 3), z importu/przywozu (rubr. 4) naleŜy wykazać w tonach.
W rubryce 5 - wartość w złotych.
W rubryce 6 zapas na koniec okresu sprawozdawczego wykazują producent i importer w tonach.

