
np.

Lp. Jedn.

1. MWh

2. zł

3.
MWh

wiersz 1.

wiersz 2.

wiersz 3.

L.p.

1.

2.

…

(1)

1.

2.

…

na potrzeby 

własne 

(niezwiązane z 

wytwarzaniem 

energii 

elektrycznej)

Ilość energii elektrycznej 

sprzedanej w celu jej dalszej 

odsprzedaży [MWh]

Przychód ze sprzedaży energii 

elektrycznej w celu jej dalszej 

odsprzedaży [zł]

                                                                 -                                                                            -      

przeznaczona 

do dalszej 

odsprzedaży 

na potrzeby 

własne 

(niezwiązane z 

wytwarzaniem 

energii 

elektrycznej)

Wyszczególnienie

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w źródle należącym do Przedsiębiorcy

Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w źródle należącym do Przedsiębiorcy 

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w źródle należącym do Przedsiębiorcy, na którą Przedsiębiorca 

otrzymał świadectwa pochodzenia

Rok 2015

[MWh]

Tab. 1 Dane ogólne za 2015 r.

Tab. 2 Zestawienie podmiotów, którym sprzedana została w 2015 r. energia elektryczna w celu jej dalszej odsprzedaży.

w tym: w tym:

na potrzeby 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej 

Objaśnienia:

Nazwa nabywcy

 Razem

                          -       

                          -       

ZAŁĄCZNIK Nr 1A

........................................................

Niniejszy załącznik wypełniają wyłącznie wytwórcy energii elektrycznej, którzy w 2015 r. prowadzili 

działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie wytwarzania energii elektrycznej a wytworzoną we własnym 
źródle energię elektryczną sprzedali wyłącznie do podmiotów, które zakupioną energię elektryczną 
przeznaczyły do dalszej odsprzedaży (np. do przedsiębiorstw obrotu) tj. nie sprzedawali energii do 

odbiorców końcowych. 

W poniższe pola należy wpisać poszczególne "składowe" numeru koncesji WEE (wytwarzanie energii elektrycznej) lub numer 

wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji MIOZE lub numer wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego 

(prowadzonego przez Prezesa ARR)

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

.........................................................

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Pełna nazwa Przedsiębiorcy (wytwórcy energii elektrycznej)

4931/1258/W/2/2005/XY

(9)

[MWh] [MWh]

(7)=(8)+(9)+(10)(3)=(4)+(5)+(6) (4)

Zakup łączny

(5)

Tab. 3 Zakup energii elektrycznej z rynku bilansującego (tj. od PSE S.A.) oraz od przedsiębiorstw świadczących Przedsiębiorcy usługę bilansowania handlowego w 

2015 r. 

przeznaczon

a do dalszej 

odsprzedaży 

(6)(2)

WEE 

(10)

Nazwa 

sprzedawcy
L.p.

[zł]

na potrzeby 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej 

[zł] [zł]

                             -      

                             -      

                             -      

[zł][MWh]

Zakup łączny

                          -       

(8)

                           -                              -                                    -                                 -                                 -                                    -       Razem                             -                                   -      

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w źródle należącym do Przedsiębiorcy obejmuje energię elektryczną dostarczoną (sprzedaną) 

do odbiorców kupujących energię elektryczną w celu jej dalszej odsprzedaży (tj. do przedsiębiorstw obrotu). Wykazana ilość sprzedanej energii 

elektrycznej winna wynikać z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę za energię elektryczną sprzedaną (dostarczoną) tym odbiorcom w 

roku 2015, niezależnie od daty wystawienia tych faktur.

Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w źródle należącym do Przedsiębiorcy, przeznaczonej do dalszej odsprzedaży obejmuje 

przychód osiągnięty za sprzedaży energii elektrycznej dostarczonej (sprzedanej) do odbiorców kupujących energię elektryczną w celu jej dalszej 

odsprzedaży (tj. do przedsiębiorstw obrotu). Wykazany przychód winien wynikać z faktur wystawionych przez Przedsiębiorcę za energię 

elektryczną sprzedaną (dostarczoną) tym odbiorcom w roku 2015, niezależnie od daty wystawienia tych faktur.

Świadectwo pochodzenia, które otrzymał Przedsiębiorca za energię elektryczną wyprodukowaną w 2015 r. w źródle należącym do Przedsiębiorcy, 

niezależnie od daty wydania tego świadectwa pochodzenia



(1)

1.

2.

…

(1)

1.

2.

…

                             -       

na potrzeby 

własne 

(niezwiązane z 

wytwarzaniem 

energii 

elektrycznej)

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę 

energii 

elektrycznej 

[rok]

(4) (5)=(6)+(7)+(8)

                           -       

                           -       

[rok]

(3) 

na potrzeby 

własne 

(niezwiązane z 

wytwarzaniem 

energii 

elektrycznej)

na potrzeby 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej 

Zakup łączny*
przeznaczona 

do dalszej 

odsprzedaży 

Giełda 

towarowa/

inny rynek

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

(TGE) [MWh]

w tym:

[MWh] [MWh] [MWh]

(8)

(Podpis Przedsiębiorcy / 

Pełnomocnika)

…………………………………………………..

na potrzeby 

wytwarzania 

energii 

elektrycznej 

przeznaczona 

do dalszej 

odsprzedaży 

                          -       

                           -       

                           -       

(3) (4) (5)=(6)+(7)+(8)

[zł]

(7)(6)

L.p.

Tab. 4 Zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą energii elektrycznej w 2015 r.(MWh)

                             -       

(7) (8)

                            -      

[zł] [zł][zł]

(6)

 Razem

Tab. 5 Koszt zakupu energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii z dostawą energii elektrycznej w 2015 r. (zł)

L.p.

Nazwa domu 

maklerskiego/ 

towarowego domu 

maklerskiego/zakup 

bezpośredni

Giełda 

towarowa/

inny rynek

Data zawarcia 

transakcji na 

dostawę 

energii 

elektrycznej 

Zakup łączny*

w tym:

(TGE)

 Razem                             -                                    -                                    -                                 -      

                            -      

                            -      

(2)

(2)


