
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - GAZ ZIEMNY

na potrzeby własne 

(jako odbiorca 

końcowy)*

do odsprzedaży*

(1) (3) = (4)+(5) (4) (5) (6)

1.

2.

…

(1) (3) = (4)+(5) (4) (5)

1.

2.

…

gaz ziemny zakupiony 

na potrzeby własne 

(jako odbiorca 

końcowy)*

gaz ziemny dostarczony do 

odbiorców końcowych w 

ramach bilansowania 

handlowego oraz umów na 

dostawę gazu ziemnego*

gaz ziemny przeznaczony 

do dalszej odsprzedaży* 

(1) (3) =(4)+(5)+(6) (4) (5) (6)

1.

2.

…

 Razem:

Symbol naturalnej 

jednostki fizycznej 

stosowanej w 

rozliczeniach z danym 

nabywcą (wybrać i wpisać 

odpowiedni)**

z tego:

na potrzeby własne 

(jako odbiorca 

końcowy)*

do odsprzedaży*

*Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  gazu ziemnego należy wpisać „0”.

*Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpił zakup gazu ziemnego należy wpisać „0”.

(2)

 Razem (dla mln m3):

 Razem (dla MWh) :

(2)

Tab 13. Zakup gazu ziemnego od przedsiębiorstw świadczących Państwu  usługę bilansowania handlowego  w 2014 r. 

[MWh]

Razem: 

*Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  gazu ziemnego należy wpisać „0”.

Tab. 11. Zestawienie podmiotów, którym sprzedany został w 2014 r. gaz ziemny w celu jego dalszej odsprzedaży 

L.p. Nazwa nabywcy

z tego:

 Razem (dla ton):

[mln m3] lub [MWh] lub [tony]**

(2)

w tym:

Sprzedaż łączna*

**Wpisać odpowiedni symbol jednostki fizycznej w zależności od naturalnych jednostek fizycznych stosowanych w transakcjach sprzedaży gazu ziemnego do danego odbiorcy. Jeżeli w 

różnych transakcjach sprzedaży gazu ziemnego do tego samego odbiorcy stosowano rożne jednostki fizyczne, tj. m3 lub MWh lub tony, to należy tego nabywcę wskazać w kolumnie 2 tyle razy, 

w ilu naturalnych jednostkach fizycznych dokonywano transakcji sprzedaży gazu ziemnego. Nie należy dublować ilości sprzedanego gazu ziemnego poprzez konwersję naturalnych 

jednostek fizycznych stosowanych na fakturze lub w transakcjach giełdowych na inne jednostki fizyczne. Oznacza to, że dane dotyczące tej samej sprzedaży danej ilości gazu ziemnego ujmuje 

się tylko raz, odpowiednio albo jako m3 albo jako MWh albo jako tony.

Tab. 12. Przychód ze sprzedaży gazu ziemnego do podmiotów, którym sprzedany został w 2014 r. gaz ziemny w celu jego dalszej odsprzedaży 

Nazwa nabywcy

Nazwa sprzedawcy

L.p.

L.p.

[zł]

Przychód łączny ze 

sprzedaży [zł]*

Zakup łączny [MWh]*



Tab 14. Koszt zakupu gazu ziemnego od przedsiębiorstw świadczących Państwu  usługę bilansowania handlowego  w 2014 r. 

zakupionego na 

potrzeby własne (jako 

odbiorca końcowy)*

gaz ziemny dostarczony do 

odbiorców końcowych w 

ramach bilansowania 

handlowego oraz umów na 

dostawę gazu ziemnego*

przeznaczonego do 

dalszej odsprzedaży* 

(1) (3) =(4)+(5)+(6) (4) (5) (6)

1.

2.

…

 Razem:

gaz ziemny zakupiony 

na potrzeby własne 

(jako odbiorca 

końcowy)*

gaz ziemny dostarczony do 

odbiorców końcowych* 

gaz ziemny przeznaczony 

do dalszej odsprzedaży*

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

…

 Razem:

 zakupionego na 

potrzeby własne (jako 

odbiorca końcowy)*

dostarczonego do 

odbiorców końcowych* 

przeznaczonego do 

dalszej odsprzedaży*

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

…

 Razem:

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail):

Koszt łączny [zł]*

..............................................................................
(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

*Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  gazu ziemnego należy wpisać „0”.

L.p.

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

Tab 16. Koszt zakupu gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą  gazu ziemnego w 2014 r.

w tym koszt gazu ziemnego:

[zł]

Tab 15. Zakup gazu ziemnego na Towarowej Gieldzie Energii  z dostawą  gazu ziemnego w 2014 r.

w tym:

L.p. Nazwa sprzedawcy

(2)

L.p.

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę gazu 

ziemnego (rok)

w tym koszt gazu ziemnego:

Zakup łączny [MWh]*

*Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  gazu ziemnego należy wpisać „0”.

Koszt łączny [zł]*

[MWh]

[zł]

*Z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; jeżeli nie nastąpiła  sprzedaż  gazu ziemnego należy wpisać „0”.

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę gazu 

ziemnego (rok)


