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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
Spółki prowadzące działalność w zakresie obrotu 
gazem ziemnym 
  
 

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 

 
 
 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ w ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM 
 

1. Struktura dostaw gazu ziemnego 
 

Wyszczególnienie Ilość 
[mln m3] 

Dostawy na terenie kraju, wtym:  
- z Grupy kapitałowej PGNiG,  
 - spoza Grupy kapitałowej PGNiG  
Import / kraj pochodzenia 
         a) 
         b) 
         c) 

 

Nabycie wewnątrzwspólnotowe / kraj pochodzenia 
         a) 
         b) 
         c) 

 

Zakup od podmiotów powiązanych kapitałowo 
 (z podaniem nazwy przedsiębiorstwa): 
         a)  
         b) 
         c)  

 

 

2. Struktura sprzedaży gazu 
 

Wyszczególnienie Ilość 
[mln m3] 

Liczba 
odbiorców 

RAZEM   
1. Odbiorcy hurtowi*, z tego   
   - powiązani kapitałowo   
   - niepowiązani kapitałowo    
2.  OSP – (OGP Gaz-System S.A.)   
3.    OSD   
4. Eksport   
5. Odbiorcy końcowi - Przemysł, z tego   

Zakłady azotowe   
Elektrownie i elektrociepłownie   
Ciepłownie   
Inni mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok)   

       Inni średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3do 25 mln m3 /rok)   
Inni duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3 /rok)   

6. Odbiorcy końcowi - handel i usługi, z tego   
Mali odbiorcy (o zużyciu do 1 mln m3/rok)   
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       Średni odbiorcy (o zużyciu powyżej 1 mln m3do 25 mln m3 /rok)   
Duzi odbiorcy (o zużyciu powyżej 25 mln m3 /rok)   

7. Gospodarstwa domowe    
* Odbiorcy kupujący w celu dalszej odsprzedaży 
 

3. Struktura zakupu gazu 
 

Wyszczególnienie Ilość 

Z systemu   
    a) gaz ziemny wysokometanowy [mln m3]  
     b) gaz ziemny zaazotowany  [mln m3]  
Ze złóż lokalnych  
    a) gaz ziemny wysokometanowy  [mln m3]  
     b) gaz ziemny zaazotowany   [mln m3]  
LNG (Liquefied Natural Gas) [ t ]  
 

4. Struktura sprzedaży    
 

Wyszczególnienie Ilość 

Sprzedaż CNG [mln m3]  
 Sprzedaż LNG (Liquefied Natural Gas) [ t ] 

a) do dalszej odsprzedaży 
b) do odbiorców końcowych 

 

Sprzedaż gazu bez wykorzystania własnej infrastruktury [mln m3]  
 

5. Czy spółka podczas prowadzonej działalności korzystała z zasady TPA (dostępu strony 
trzeciej) do gazociągów? 
 
II. DZIAŁALNOŚĆ w ZAKRESIE DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO 
 

6. Charakterystyka  techniczno-ekonomiczna w zakresie prowadzonej działalności 
dystrybucyjnej (wypełniają spółki posiadające koncesję dystrybucyjną) 
 

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 roku sprawozdawczego  
Ilość gazu wprowadzanego do systemu 
     - wysokometanowego [mln m3] 
     - zaazotowanego [mln m3] 

 

Wielkość popytu szczytowego [mln m3 / dobę]  
Potrzeby technologiczne [mln m3 / dobę]  
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.]  
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Przychody z działalności gazowniczej [tys. zł.]  
Wynik na działalności gazowniczej [tys. zł.]  

 

7. Potrzeby własne, straty, różnica bilansowa 
 

Wyszczególnienie Ilość 
[mln m3] 

Zużycie własne   
 

Straty 
 

Różnica bilansowa 
 

 

8. Zadania inwestycyjne (proszę przedstawić w formie opisowej/załącznika) 
 

- prace remontowo-modernizacyjne, 
     a) miejsce realizacji, 
     b) termin realizacji/zakończenia 
- prace inwestycyjne w nowe gazociągi dystrybucyjne, 
     a) planowane, 
     b) zatwierdzone, 
     c) w trakcie realizacji,  
  - stan zaawansowania prac 
     d) miejsce realizacji, 
     e) termin realizacji/zakończenia 
 

9. Odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej (proszę przedstawić w formie opisowej) 
 

- liczba odbiorców przyłączonych, 
- liczba wniosków o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej rozpatrzonych odmownie. 
 

10. Przerwy i ograniczenia w dostawach gazu 
 

 
 
 
 
 
 

  

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

miejscowość i data podpis osoby działającej w 
imieniu sprawozdawcy 

 
UWAGI: 
gaz ziemny – gaz ziemny wysokometanowy oraz zaazotowany w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy 
o cieple spalania 39,5 MJ/m3 
m3 (metr sześcienny normalny) – jednostka rozliczeniowa oznaczająca ilość suchego gazu zawartą w objętości 
1 m3  przy ciśnieniu 101,325kPa i temperaturze 0oC. 

Przerwy i ograniczenia  Liczba 
Czas 

trwania 
[min] 

Liczba 
odbiorców 

wyłączonych 

Średni czas    
[min./odb] 

Ilość niedostarczonego paliwa        
[mln m3] 

Awarie       
Prowadzone 
prace planowe 

     

Ograniczenia      


