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Dzia³ 1. TABOR TRAKCYJNY KOLEI NORMALNOTOROWYCH/SZEROKOTOROWYCH

Wyszczególnienie

Stana)

w dniu 31 XII

w sztukach moc w kW

0 1 2

Lokomotywy

elektryczne 01

w tym o mocy wiêkszej ni¿ 110 KW 02

spalinowe 03

w tym o mocy wiêkszej ni¿ 110 kW 04

Elektryczne zespo³y trakcyjne 05

w tym:

4-wagonowe 06

3-wagonowe 07

2-wagonowe 08

autobusy szynowe 09

Spalinowe wagony silnikowe 10

w tym autobusy szynowe 11

a) Pojazdy w eksploatacji sprawozdawcy wpisane do rejestru pojazdów szynowych, ³¹cznie z przekazanymi do naprawy i znajduj¹cymi siê
w naprawie oraz przebywaj¹cymi okresowo poza granicami kraju i pojazdami eksploatowanymi na podstawie umów, np. leasingu, kredytu; bez
pojazdów przekazanych innym podmiotom.

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.)



Dzia³ 2. WAGONY OSOBOWEa) KOLEI NORMALNOTOROWYCH/SZEROKOTOROWYCH – stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie
Ogó³em W tym handlowy

w sztukach liczba miejsc
pasa¿erskich w sztukach liczba miejsc

pasa¿erskich
0 1 2 3 4

Wagony pasa¿erskie razem (wiersz 02+04)
b)

01

Wagony do przewozu podró¿nych 02

w tym przystosowane do przewozu osób
niepe³nosprawnych

03

Wagony w zespo³ach trakcyjnych
i silnikowychc) 04

w tym przystosowane do przewozu osób
niepe³nosprawnych

05

Z wiersza 01
przypada na
wagony:

I klasy 06

II klasy 07

mieszanej klasy 08

w tym miejsc
pasa¿erskich II klasy

09

kuszetki 10

sypialne 11

wagony restauracyjne (³¹cz-
nie z barowymi) 12

salonki 13

Wagony baga¿owe 14

Autokuszetki 15

Wagony pozosta³e d) 16

a) Wagony w eksploatacji sprawozdawcy wpisane do rejestru pojazdów szynowych, ³¹cznie z przekazanymi do naprawy i znajduj¹cymi siê
w naprawie oraz wagonami eksploatowanymi na podstawie umów, np. leasingu, kredytu; bez wagonów przekazanych innym podmiotom.

b) Bez wagonów baga¿owych, autokuszetek i pozosta³ych.
c) £¹cznie z autobusami szynowymi. d) S³u¿bowe, specjalne.

Wyszczególnienie

Ogó³ema)

W tym prywatneb)

ogó³em w tym handlowy

w sztukach ³adownoœæ
w tonach w sztukach ³adownoœæ

w tonach w sztukach ³adownoœæ
w tonach

0 1 2 3 4 5 6

Ogó³em (wiersz
02+04+06+08+09+10+11) 01

Kryte razem 02

w tym specjalnej budowy 03

Wêglarki razem 04

w tym specjalnej budowy 05

Platformy razem 06

w tym specjalnej budowy 07

Cysterny 08

Ch³odnie 09

Wagony z dachami odchylnymi 10

Wagony specjalne 11

Dzia³ 3. WAGONY TOWAROWE KOLEI NORMALNOTOROWYCH/SZEROKOTOROWYCH – stan w dniu 31 XII

a) Wagony w eksploatacji sprawozdawcy wpisane do rejestru pojazdów szynowych, ³¹cznie z przekazanymi do naprawy i znajduj¹cymi siê
w naprawie oraz przebywaj¹cymi okresowo poza granicami kraju i wagonami eksploatowanymi na podstawie umów, np. leasingu, kredytu; bez
wagonów przekazanych innym podmiotom. b) Wagony niebêd¹ce pojazdami przewoŸnika kolejowego.



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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Wyszczególnienie Wykonanie
0 1

Wagony baga¿owe szt. 12

Wagony towarowe

szt. 13

³adownoœæ
w tonach 14

w tym: kryte szt. 15

³adownoœæ
w tonach 16

wêglarki
szt. 17

³adownoœæ
w tonach 18

platformy
szt. 19

³adownoœæ
w tonach 20

Wyszczególnienie Wykonanie
0 1

Lokomotywy
o mocy wiê-
kszej ni¿
110 kW

spalinowe
szt. 01

moc w kW 02

parowe
szt. 03

moc w kW 04

Spalinowe wagony
silnikowe

szt. 05

moc w kW 06

liczba miejsc
pasa¿erskich 07

Wagony do przewozu
podró¿nych

szt. 08

liczba miejsc
pasa¿erskich 09

w tym wagony II klasy
szt. 10

liczba miejsc
pasa¿erskich 11

Dzia³ 4. ILOSTAN INWENTARZOWY TABORU KOLEJOWEGO W¥SKOTOROWEGO – stan w dniu 31 XII

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

Dzia³ 5. WYDATKI NA TABOR KOLEJOWY

Nak³ady inwestycyjnea) Nak³ady bie¿¹ceb)

w tys. z³

1 2

a) Na zakup nowego taboru oraz modernizacjê taboru kolejowego. b)Na utrzymanie w sprawnoœci taboru kolejowego .

Dzia³ 6. LICZBA PRACUJ¥CYCHa)
- stan w dniu 31 XII

Ogó³em Pracownicy

razem w tym kobiety ruchu i
przewozówb) trakcji

i taboruc) utrzymania
infrastrukturyd)

pozosta³ej
dzia³alnoœci

1 2 3 4 5 6

a) Dla podmiotów, w których transport kolejowy stanowi podstawow¹ dzia³alnoœæ, podaæ liczbê pracuj¹cych w ca³ej firmie, natomiast dla
podmiotów o innej podstawowej dzia³alnoœci ni¿ transport kolejowy podaæ liczbê pracuj¹cych przypadaj¹c¹ wy³¹cznie na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
z transportem kolejowym. b)Pracownicy stacji (z wy³¹czeniem osób obs³uguj¹cych systemy sterowania ruchem i bezpieczeñstwa), za³ogi
poci¹gów (z wy³¹czeniem za³óg jednostek trakcyjnych). c)Za³ogi jedostek trakcyjnych, pracownicy warsztatów naprawy taboru. d)Pracownicy
ci¹g³ego utrzymania i nadzoru tras (³¹cznie z osobami obs³uguj¹cymi systemy sterowania i bezpieczeñstwa).


