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Zestawienie tabelaryczne
z danymi o d³ugoœci dróg
wodnych œródl¹dowych

za 200.... r.

Adresat:

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ do dnia 27 lutego

Dzia³ 2. D£UGOŒÆ DRÓG WODNYCH EKSPLOATOWANYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogó³em

Drogi wodne wg klas - o znaczeniu

regionalnym miêdzynarodowym

Ia Ib II III IV Va Vb

w km

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Drogi wodne ¿eglowne
eksploatowane (w. 2+3+4)

1

Rzeki ¿eglowne
eksploatowane

2

Jeziora ¿eglowne
eksploatowane

3

Sztuczne drogi wodne
eksploatowane

4

w tym kana³y 5

Dzia³ 1. D£UGOŒÆ DRÓG WODNYCH ŒRÓDL¥DOWYCH (Stan w dniu 31 XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE
Ogó³em

Drogi wodne wg klas - o znaczeniu

regionalnym miêdzynarodowym

Ia Ib II III IV Va Vb

w km

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ogó³em (w. 2+3+4) 1

Rzeki ¿eglowne 2

Jeziora ¿eglowne 3

Sztuczne drogi wodne 4

w
tym:

kana³y 5

zbiorniki 6

skanalizowane
odcinki rzek

7

............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby,
która sporz¹dzi³a sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)



OBJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA TABELARYCZNEGO Z DANYMI O 

DŁUGOŚCI DRÓG WODNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH  

(TWS-1) 

Dział l. Długość dróg wodnych żeglownych. 
1. W wierszu 1 - należy podać łączna długość w km odcinków naturalnych i sztucznych dróg 

wodnych, będących w administracji jednostki sporządzającej sprawozdanie, które odpowiednimi 

aktami prawnymi uznane zostały za żeglowne. 

2. W wierszu 4 - należy podać łączną długość w km sztucznych dróg wodnych. 

Do sztucznych dróg: wodnych zalicza się: 

a) kanały, 

h) zbiorniki, 

c) skanalizowane odcinki rzek. 

Dział 2. Długość dróg wodnych żeglownych eksploatowanych. 
1. W wierszu. 1 - należy  podać w km maksymalną długość dróg: wodnych -żeglownych 

eksploatowanych w roku sprawozdawczym w okresie nawigacji. 

 Długość dróg wodnych, żeglownych, eksploatowanych w roku sprawozdawczym w okresie 

nawigacji oblicza się jako sumę odległości w km poszczególnych odcinków dróg wodnych 

uznanych za żeglowne, na których w roku sprawozdawczym odbywały się przewozy pasażerów 

bądź ładunków statkami bądź barkami (z: własnym napędem i bez własnego napędu) oraz 

tratwami holowanymi. 

UWAGA: Do długości dróg żeglownych eksploatowanych, nie należy zaliczać odcinków 

żeglownych dróg wodnych wykorzystywanych w roku sprawozdawczym wyłącznie 

do transportu drewna tratwami idącymi samospławem. 


