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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
PERN-1 

Zestawienie tabelaryczne 

z danymi o długości 

rurociągów i przetłaczaniu 

ropy i produktów naftowych 

 
za rok 2016 

Adresat: 

Główny Urząd Statystyczny 

Numer identyfikacyjny – REGON 

Przekazać/ wysłać w terminie 

do 6 marca 2017 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. RUROCIĄGI DO PRZETŁACZANIA ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Długość w km Zdolność przesyłowa 

w tys. t/dobęa) budowlana eksploatacyjna 

0 1 2 3 

Rurociągi magistralne do przetłaczania ropy naftowej 1    

Rurociągi magistralne do przetłaczania produktów naftowych 2    
a) Maksymalna masa ropy lub produktów naftowych, która może być przetłoczona w ciągu doby. W przypadku rurociągów o różnej zdolności przesyłowej 

prosimy o podanie średniej zdolności dla rurociągów. 

Dział 2. PRZETŁOCZENIE ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Przetłoczenie 

w tonach w tys. tkm 
0 1 2 

Ogółem (wiersz 02+wiersz 08) 01   

Ropa naftowa – ogółem 02   

w tym 

eksport 03   

import 
z dostaw lądowych 04   

z dostaw morskich 05   

tranzyt 06   

w tym przez Port Północny 07   

Produkty naftowe – ogółem (wiersz 09+wiersz 13) 08   

benzyna motorowa – razem 09   

w tym 

eksport 10   

import 11   

tranzyt 12   

olej napędowy – razem 13   

w tym 

eksport 14   

import 15   

tranzyt 16   

Dział 3. ZATRUDNIENIE I WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ 

Liczba zatrudnionycha) 

według stanu w dniu 31 XII 

(w osobach) 

Wydatki na infrastrukturęb) 

w tys. zł 

ogółem w tym kobiety nakłady inwestycyjnec) nakłady bieżąced) 

1 2 3 4 

    
a) W przedsiębiorstwie. b) Na rurociągi i obiekty towarzyszące (np. stacje pomp). c) Nakłady na nowe rurociągi i obiekty lub ulepszenie istniejących (przebudowa, rozbudowa, 

rekonstrukcja lub modernizacja).d) Wydatki na utrzymanie rurociągów i obiektów towarzyszących w sprawności. 
 

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 zestawienie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 

(imię, nazwisko i telefon osoby 

sporządzającej sprawozdanie) 

 (miejscowość, data)  (pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy)* 

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


