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Dzia³ 1. PRZEWOZY £ADUNKÓW IMPORTOWANYCH I EKSPORTOWANYCH

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 27 listopada 2008 r. w sprawie programu badañ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436, z póŸn. zm.).

Numery
grup wg
klasyfi-
kacji

NST2007

Wyszczególnienie

Import Eksport

razem w tym przez porty razem w tym przez porty

tony tys. t•km tony tys. t•km tony tys. t•km tony tys. t•km

0 1 2 3 4 5 6 7 8

X Ogó³em (wiersze 02+04+06+09 do
12+14+15+18 do 28)

01

01 Produkty rolnictwa, ³owiectwa,
leœnictwa, rybactwa i rybo³ówstwa

02

01.1 w tym zbo¿a 03

02 Wêgiel kamienny, brunatny, ropa
naftowa i gaz ziemny

04

02.1a w tym wêgiel kamienny 05

03 Rudy metali i pozosta³e produkty
górnictwa i kopalnictwa

06

03.1 w tym: rudy ¿elaza 07

03.5 kruszywo, piasek, ¿wir,
gliny

08

04 Produkty spo¿ywcze, napoje i wyroby
tytoniowe

09

05 Wyroby w³ókiennicze i odzie¿, skóry
i produkty skórzane

10

06

Drewno, wyroby z drewna i korka (bez
mebli), wyroby ze s³omy, papier
i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne
oraz nagrania dŸwiêkowe

11

07
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy
naftowej, gazy wytwarzane metodami
przemys³owymi

12

07.2 w tym produkty rafinacji ropy
naftowej

13

08
Chemikalia, produkty chemiczne,
w³ókna sztuczne, wyroby z gumy
i tworzyw sztucznych, paliwo j¹drowe

14

09 Wyroby z pozosta³ych surowców
niemetalicznych

15

09.2 w tym: cement, wapno, gips 16

09.3 pozosta³e materia³y
budowlane

17

10 Metale, wyroby metalowe gotowe
(z wy³¹czeniem maszyn i urz¹dzeñ)

18

11 Maszyny, urz¹dzenia, sprzêt
elektryczny i elektroniczny

19

12 Sprzêt transportowy 20

13 Meble; pozosta³e wyroby gotowe 21

14 Surowce wtórne, odpady komunalne 22

15 Przesy³ki listowe oraz paczki
i przesy³ki kurierskie

23

16 Puste opakowania 24

17
£adunki przewo¿one w trakcie
przeprowadzki, pozosta³e ³adunki
niebêd¹ce przedmiotem handlu

25

18 Towary mieszane, bez spo¿ywczych 26

19 Towary nieidentyfikowalne 27

20 Pozosta³e towary 28
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Dzia³ 3. PRZEWOZY £ADUNKÓW TRANZYTOWYCH

Tranzyt
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Dzia³ 4. PRZEWOZY £ADUNKÓW TRANZYTOWYCH WED£UG GRUP £ADUNKÓW

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

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

Numery
grup wg
klasyfi-
kacji

NST2007

Wyszczególnienie
Ogó³em

W tym przez
porty morskie

tony tys. t•km tony tys. t•km
0 1 2 3 4

X
Ogó³em (wiersze 02+04+06+09 do 12+14+15+18 do
28)

01

01
Produkty rolnictwa, ³owiectwa, leœnictwa, rybactwa
i rybo³ówstwa

02

01.1 w tym zbo¿a 03

02
Wêgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz
ziemny

04

02.1a w tym wêgiel kamienny 05

03
Rudy metali i pozosta³e produkty górnictwa
i kopalnictwa

06

03.1 w tym: rudy ¿elaza 07

03.5 kruszywo, piasek, ¿wir, gliny 08

04 Produkty spo¿ywcze, napoje i wyroby tytoniowe 09

05
Wyroby w³ókiennicze i odzie¿, skóry i produkty
skórzane

10

06
Drewno, wyroby z drewna i korka (bez mebli), wyroby
ze s³omy, papier i wyroby z papieru, wyroby
poligraficzne oraz nagrania dŸwiêkowe

11

07
Koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej, gazy
wytwarzane metodami przemys³owymi

12

07.2
w tym produkty rafinacji ropy

naftowej
13

08
Chemikalia, produkty chemiczne, w³ókna sztuczne,
wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo
j¹drowe

14

09 Wyroby z pozosta³ych surowców niemetalicznych 15

09.2 w tym: cement, wapno, gips 16

09.3 pozosta³e materia³y budowlane 17

10
Metale, wyroby metalowe gotowe (z wy³¹czeniem
maszyn i urz¹dzeñ)

18

11
Maszyny, urz¹dzenia, sprzêt elektryczny
i elektroniczny

19

12 Sprzêt transportowy 20

13 Meble; pozosta³e wyroby gotowe 21

14 Surowce wtórne, odpady komunalne 22

15
Przesy³ki listowe oraz paczki
i przesy³ki kurierskie

23

16 Puste opakowania 24

17
£adunki przewo¿one w trakcie przeprowadzki,
pozosta³e ³adunki niebêd¹ce przedmiotem handlu

25

18 Towary mieszane, bez spo¿ywczych 26

19 Towary nieidentyfikowalne 27

20 Pozosta³e towary 28


