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Dział 1. PRZEWOZY PASAŻERÓW I ŁADUNKÓW
Wyszczególnienie

Jednostka
miary

0

1

W miesiącu
poprzedzającym
miesiąc
sprawozdawczym
sprawozdawczy
(dane ostateczne)
2
3

Od początku roku
do końca miesiąca
sprawozdawczego
4

01 pasażer
Przewozy pasażerówa)
02 tys. pas·km
03 pasażer
w tym z biletami i częściowo odpłatneb)

c)

c)

04 tys. pas·km
05 tona
Przewozy ładunkówd)
06 tys. t·km
07 tona
w komunikacji wewnętrznej
08 tys. t·km
09 tona
drogą lądową
10 tys. t·km
na eksport
11 tona
drogą morską
12 tys. t·km
13 tona
drogą lądową
14 tys. t·km
z importu
15 tona
drogą morską
16 tys. t·km
17 tona
tranzytem
18 tys. t·km
a)

Łącznie z przejazdami bezpłatnymi. b) Obejmują przejazdy handlowe (ewidencjonowane, tj. z biletami płatnymi normalnymi i ze zniżką) i na podstawie umów
z instytucjami. c) Dane od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy. d) Przesyłki handlowe i służbowe w komunikacji
wewnętrznej, na eksport, z importu i tranzytem.

Dział 2. PRZEWOZY ŁADUNKÓW WEDŁUG GRUP ŁADUNKÓW
Numer grup
według
klasyfikacji
NST 2007

Wyszczególnienie

0

1

X

Ogółem (wiersze 02+04+07+10 do13+15+16+19 do 29)

01

01

Produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa

02

01.1
02

w tym zboża

w tym
02.1b
03

03

Węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny

02.1a

w tym
03.5

04

węgiel kamienny

05

węgiel brunatny

06

Rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa

03.1

07

rudy żelaza

08

kamień, piasek, żwir, glina, torf, oraz inne produkty górnictwa i
kopalnictwa gdzie indziej nie sklasyfikowane

09

04

Produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe

10

05

Wyroby włókiennicze i odzież, skóry i produkty skórzane

11

06

Drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli), wyroby ze słomy, papier i wyroby z
papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania dźwiękowe

12

07

Koks, brykiety i produkty rafinacji ropy naftowej

13

07.2

w tym ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej

14

08

Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych, paliwo jądrowe

15

09

Wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych

16

09.2

cement, wapno, gips

17

inne materiały i wyroby budowlane

18

10

Metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń)

19

11

Maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny i elektroniczny

20

12

Sprzęt transportowy

21

13

Meble; pozostałe wyroby gotowe

22

14

Surowce wtórne, odpady komunalne

23

15

Listy, paczki

24

16

Puste kontenery i opakowania

25

17

Ładunki przewożone w trakcie przeprowadzek, pozostałe ładunki niebędące
przedmiotem obrotu handlowego

26

18

Pogrupowane towary mieszane, bez spożywczych

27

19

Towary nieidentyfikowalne

28

20

Pozostałe towary

29

Z ogółem (wiersz 01) tranzyt
przypada na
intermodalne

30

X

w tym
09.3

Od początku roku do
końca miesiąca
poprzedzającego
miesiąc
sprawozdawczy
(dane ostateczne)
w tys. ton
2

W miesiącu
poprzedzającym
miesiąc
sprawozdawczy
(dane ostateczne)

31

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)

