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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

LOT-1
Sprawozdanie o transporcie
lotniczym

Adresat:
Główny Urząd Statystyczny

Numer identyfikacyjny – REGON
Przekazać do 7 marca 2017 r.

za 2016 r.

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2016 (Dz. U. poz. 1304, z późn. zm.).
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. SAMOLOTY PRZEZNACZONE DO LOTÓW HANDLOWYCH
Stan inwentarzowy w dniu 31 XII
SAMOLOTY

0
Ogółem

liczba samolotów

liczba miejsc
pasażerskich

1

2

01

z tego typu:

02
03
04
05
06
07
08
09
10
odrzutowe

11

o masie startowej do 9 ton

12

Z wiersza 01 przypada na samoloty:
Dział 2. KILOMETRY PRZEBYTE PRZEZ SAMOLOTY
Przebyte kilometry (w tysiącach) przez samoloty

Wyszczególnienie
0
Loty handlowe (wiersze 2+4)

1

W komunikacji krajowej

2

w tym regularnej

3

W komunikacji międzynarodowej
w tym regularnej
Loty niehandlowe

4
5
6

własne

dzierżawione

1

2

Dział 3. SIEĆ LOTNICZAa)
Wyszczególnienie

Stan w dniu 31 XII

0
Liczba tras lotniczych
Liczba sieci

1
krajowych

1

zagranicznych

2

krajowej

3

zagranicznej

4

Liczba państw, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza (bez Polski)

5

Liczba miast, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza

6

w tym w sieci krajowej
a)

7

Wypełniają przewoźnicy prowadzący regularną komunikację lotniczą.

Dział 4. PRZEWOZY PASAŻERÓW
Wyszczególnienie
0
Ogółem (wiersze 3+5)
w tym samolotami dzierżawionymi
W komunikacji krajowej
w tym regularnej
W komunikacji międzynarodowej
w tym regularnej
Z wiersza 3 przypada na loty widokowe

Wielkość przewozów
pasażerów
(w pasażerach)

wykonana

oferowana

1

2

3

Praca przewozowa w tys. pas∙km

1
2
3
4
5
6
7

Dział 5. PRZEWOZY ŁADUNKÓW
Przewozy ładunków

Wyszczególnienie

w tonach
1

0
Ogółem (wiersze 03+05)

w tys. t∙km
2

Całkowita praca przewozowa
(pasażerowie, towary, bagaż, poczta)
w tys. t∙km
wykonana
oferowana
3
4

01

w tym samolotami
dzierżawionymi

02

W komunikacji krajowej

03

w tym regularnej

04

W komunikacji międzynarodowej
(wiersze 07 do 10)
w tym regularnej

05
06

Wywóz
Przywóz

07
08

Przewozy ładunków tranzytowych

09

Przewozy pomiędzy portami obcych
krajów

10

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb
wypełnienia 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)

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

(pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy)*

