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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

 

 

 

 

 

TWA 

Wykaz armatorów,  

którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej  

 

stan w dniu 31 X 2017 r. 

Portal sprawozdawczy GUS  

portal.stat.gov.pl 

Urząd Statystyczny 

ul. Matejki 22 

70-530 Szczecin 

Numer identyfikacyjny – REGON 

 

 

 

Przekazać do 17 listopada 2017 r. z danymi według stanu 

w dniu 31 października 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 2016 r. poz. 1068) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426). 

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
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Armator Tabor w szt. 

nazwa pełna adres telefony 

barki 

holownik pchacze 
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z własnym 
napędem 
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 ......................................................................................  
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 ......................................................................................  
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 .........................................................................................  
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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)  (pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy)* 

 

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

 

Objaśnienia do wykazu armatorów 

Wykazy armatorów sporządzają urzędy żeglugi śródlądowej na podstawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej. W wykazie należy wymienić tylko 

tych armatorów, którzy posiadają tabor wyszczególniony w rubrykach od 4 do 9 formularza. 
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