G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:
G³ówny Urz¹d Statystyczny

PERN-1
Zestawienie tabelaryczne
z danymi o d³ugoœci
ruroci¹gów i przet³aczaniu
ropy i produktów naftowych

Nr identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ w terminie do 28 lutego 2008 r.

za 2007 r.
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, z póŸn. zm.)

Dzia³ 1. RUROCI¥GI DO PRZET£ACZANIA ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH
Zdolnoœæ
przesy³owa
w tys. t/dobêa)

D³ugoœæ w km

WYSZCZEGÓLNIENIE
0
Ruroci¹gi magistralne do przet³aczania ropy naftowej
Ruroci¹gi magistralne do przet³aczania produktów naftowych

budowlana
1

eksploatacyjna
2

3

1
2

a)

maksymalna masa ropy lub produktów naftowych, która mo¿e byæ przet³oczona w ci¹gu doby. W przypadku ruroci¹gów o ró¿nej zdolnoœci
przesy³owej prosimy o podanie œredniej zdolnoœci dla tych ruroci¹gów.

Dzia³ 2. PRZET£OCZENIE ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH
Przet³oczenie
w tonach
w tys. t.km
1
2

WYSZCZEGÓLNIENIE
0
Ogó³em (w. 02 + w. 08)
Ropa naftowa – ogó³em
eksport
w tym:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

z dostaw l¹dowych
z dostaw morskich

import

tranzyt
w tym przez Port Pó³nocny
Produkty naftowe – ogó³em (w. 09 + w. 13)
benzyna motorowa – razem
eksport
w tym:
import
tranzyt
olej napêdowy – razem
eksport
w tym:
import
tranzyt

Dzia³ 3. Zatrudnienie i wydatki na infrastrukturê
Liczba zatrudnionych a)
wed³ug stanu w dniu 31 XII
(w osobach)
ogó³em
w tym kobiety
1
2

a)

Wydatki na infrastrukturê
w tys. z³
nak³ady inwestycyjne c)
3

b)

b)

nak³ady bie¿¹ce d)
4

c)

W przedsiêbiorstwie.
Na ruroci¹gi i obiekty towarzysz¹ce (np.stacje pomp).
Nak³ady na nowe ruroci¹gi i obiekty lub ulepszenie
d)
istniej¹cych (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja).
Wydatki na utrzymanie rurociagów i obiektów towarzysz¹cych w
sprawnoœci.

(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI)

..................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej zestawienie)

..............................
(miejscowoœæ i data)

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

(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

