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Zestawienie tabelaryczne
z danymi o długości
rurociągów i przetłaczaniu
ropy i produktów naftowych

Urząd Statystyczny w Szczecinie
70-530 Szczecin
ul. Matejki 22

Termin przekazania:
do 05 marca 2021 r.

za rok 2020

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443,
z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. RUROCIĄGI DO PRZETŁACZANIA ROPY I PRODUKTÓW NAFTOWYCH
Długość w km
budowlana
eksploatacyjna
1
2

WYSZCZEGÓLNIENIE
0
Rurociągi magistralne do przetłaczania ropy naftowej

1

Rurociągi magistralne do przetłaczania produktów naftowych

2

Zdolność przesyłowa
w tys. t/dobęa)
3

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
Przetłoczenie

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tonach
1

0
Ogółem (wiersz 02+wiersz 08)

01

Ropa naftowa – ogółem

02

eksport

w tys. t•km
2

03
z dostaw lądowych

04

z dostaw morskich

05

import
w tym
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

w tym

13

eksport

14

import

15

tranzyt

16

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 kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)

