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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Operator Systemu Dystrybucyjnego  
  
 

Numer identyfikacyjny - REGON 
  

 
 

Ankieta dotycząca informacji o rynku 
gazu ziemnego 

 
za rok 2010 

Urząd Regulacji Energetyki 
ul. Chłodna 64 
00-872 Warszawa 
 

e-mail: 
spr.dpk@ure.gov.pl 

 
 
 
 

 

 

1. Charakterystyka  techniczno-ekonomiczna w zakresie prowadzonej działalności 
gazowniczej 
 

Wyszczególnienie 
Ilość 

Zatrudnienie w działalności gazowniczej – liczba pełnych etatów  
Długość sieci gazowej dystrybucyjnej [km] – na początek okresu sprawozdawczego  
Długość sieci gazowej dystrybucyjnej [km] - na koniec okresu sprawozdawczego  
Ilość gazu wprowadzonego do systemu   
     - wysokometanowego [mln m3] 
     - zaazotowanego [mln m3] 

 

Wielkość popytu szczytowego [mln m3 / dobę] – na koniec okresu sprawozdawczego   
Kapitał własny [tys. zł.]  
Aktywa ogółem [tys. zł.]  
Aktywa trwałe brutto [tys. zł.]  
Aktywa trwałe netto  [tys. zł.]  
Należności [tys. zł.]  
Zobowiązania [tys. zł.]  
Nakłady poniesione ogółem w zakresie działalności gazowniczej [tys. zł.]  
Nakłady poniesione na rozbudowę, budowę i modernizację sieci [tys. zł.]  
Przychody z działalności gazowniczej [tys. zł.]  
Wynik na działalności gazowniczej [tys. zł.]  

 

2. Potrzeby własne, straty, różnica bilansowa 
 

Wyszczególnienie Ilość 
[mln m3] 

Zużycie własne    
Straty  
Różnica bilansowa  
 
 

3. Przerwy i ograniczenia w dostawach gazu 
 

Przerwy  Liczba 
Czas 

trwania 
[min] 

Liczba 
odbiorców 

wyłączonych 

Średni czas    
[min./odb] 

Ilość niedostarczonego paliwa         
[mln m3] 

Awarie       
Prowadzone 
prace planowe 

     

Ograniczenia      
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4. Zestawienie podmiotów, na rzecz których świadczona była usługa dystrybucyjna 
 

Lp. Nazwa podmiotu Moc zamówiona 
na koniec okresu 
sprawozdawczego 
[mln m3 / godz.] 

Ilość paliwa 
przekazanego do 

dystrybucji w 
okresie 

sprawozdawczym 
[tys. m3] 

Liczba punktów 
wyjścia, w których 

jest świadczona 
usługa 

dystrybucyjna 

  
 

   

…*  
 

   

* pozycje dodatkowe w formie załącznika 
 
5. Zadania inwestycyjne (proszę przedstawić w formie opisowej) 
 

- prace remontowo-modernizacyjne, 
     a) miejsce realizacji, 
     b) termin realizacji/zakończenia. 
- prace inwestycyjne w nowe gazociągi dystrybucyjne, 
     a) miejsce realizacji, 
     b) termin realizacji/zakończenia, 
- długość nowych sieci oddanych do eksploatacji, 
- nakłady i efekty osiągnięte w 2010 r. 
 
6. Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej (proszę przedstawić w formie opisowej) 
 

- całkowita liczba odbiorców gazu według stanu na dzień 31.12.2010 r., 
- sposób określania liczby odbiorców,      
 a) liczba umów 
 b) liczba przyłączy, 
- liczba odbiorców przyłączonych w 2010 r., 
 a) na zasadach ryczałtowych, 
 b) na zasadach pełnej odpłatności,  
      - w tym odbiorców którym odmówiono przyłączenia,   
- liczba wniosków o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej rozpatrzonych odmownie, 
- wielkość mocy umownej przypadająca na wnioski rozpatrzone odmownie, 
      - z tego liczba wniosków ostatecznie rozpatrzonych pozytywnie (na zasadach 
        innych niż ryczałtowe).     
 
 
 
 
 
 

  

imię, nazwisko osoby, która 
sporządziła sprawozdanie 
nr telefonu, adres e-mail 

miejscowość i data podpis osoby działającej w 
imieniu sprawozdawcy 

 
 
UWAGI: 
m3 (metr sześcienny normalny) – jednostka rozliczeniowa oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 
1 m3  przy ciśnieniu 101,325kPa i temperaturze 0oC. 


