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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

Dział 1. SIEĆ METRA 
stan w dniu 31 XII 

 Dział 2. STAN I EKSPLOATACJA TABORU 
 

Długość linii w km 1   Wagony (czołowe 
i pośrednie)  
Stan w dniu 31 XII 

liczba 1  

Liczba stacji 2   nominalna 
pojemność 2  

Dział 3. PRZEWOZY PASAŻERÓW  Przeciętna dzienna liczba wagonów 3  

Liczba przewiezionych pasażerów 
w tys. (szacunkowo) 1   Wagonokilometry w tys. 4  

 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb 
wypełnianego formularza 1  

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  
 
 
                                     

(e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 
 
 

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy) 

 

 

 

Objaśnienia do zestawienia tabelarycznego 
z danymi o działalności metra (MT-1) 

 
Dział 2. Stan i eksploatacja taboru 
1. W wierszu 2 należy podać nominalną pojemność wagonów, tj. maksymalną liczbę miejsc stojących i siedzących. 
2. W wierszu 3 należy podać maksymalną dzienną liczbę wagonów kursujących przeciętnie dziennie w dni robocze. 
3. W wierszu 4 należy podać liczbę wagonokilometrów przebytych przez wagony w dni robocze i święta w roku 
 sprawozdawczym. 
 
Dział 3. Przewozy pasażerów 
1. W wierszu 1 należy podać szacunkową liczbę pasażerów przewiezionych w roku sprawozdawczym. Liczbę pasażerów można 

oszacować np. na podstawie badań potoków pasażerskich. 


