
 Sprzedaż 

łączna * 

 w tym:                                  

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy  

 Sprzedaż 

łączna * 

 w tym:                                  

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy  

 Sprzedaż 

łączna * 

 w tym:                                  

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy  

 Sprzedaż 

łączna * 

 w tym:                                  

w celu zużycia jako 

odbiorca końcowy  
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** łączna kwota ulgi jaką Państwo udzielili odbiorcy przemysłowemu w związku ze sprzedaną temu odbiorcy energią elektryczną w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w celu zużycia tej energii jako odbiorca końcowy.

Łączna kwota 

ulgi z jakiej 

skorzystał 

odbiorca 

przemysłowy 

[zł]**

PROSZĘ WYBRAĆ ODBIORCĘ PRZEMYSŁOWEGO, KTÓREMU SPRZEDALI PAŃSTWO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Z LISTY ROZWIJANEJ (POJAWI SIĘ PO ZAZNACZENIU KOMÓRKI POD POLEM: NAZWA ODBIORCY PRZEMYSŁOWEGO). W przypadku wypełniania wersji 

papierowej  lista tych podmiotów a także informacja o ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem znajduje się w Informacji Prezesa URE z dnia 13 maja 2015 r. Nr 20/2015 - Tabela 2

Tab. 1 Sprzedaż energii elektrycznej w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  do  odbiorców przemysłowych zużywających  poniżej 100 GWh  rocznie energii elektrycznej, w przypadku których obowiązek OZE realizuje przedsiębiorstwo 

energetyczne  wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię ww. odbiorcom przemysłowy.

Czy obowiązek został 

zrealizowany z ulgą w 

odniesieniu do energii 

elektrycznej sprzedanej 

odbiorcy 

przemysłowemu?

Nazwa odbiorcy przemysłowego

(Podpis Przedsiębiorcy / 

Lp.

 Ilość energii elektrycznej 

sprzedanej odbiorcy 

przemysłowemu   [MWh] 

 w tym na zasadzie refaktury [MWh] 

SUMA:

ZAŁĄCZNIK Nr 3

…………………………………………………..

* sprzedaż łączna - suma energii elektrycznej sprzedanej danemu odbiorcy przemysłowemu w celu zażycia tej energii jako odbiorca końcowy, w celu jej udostępnienia (np. refaktury), w celu zakupu na potrzeby wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz w celu 

jej dalszej odsprzedaży.

 Przychód ze sprzedaży energii 

elektrycznej sprzedanej odbiorcy 

przemysłowemu  [zł]*** 

 w tym na zasadzie refaktury [zł] 

Ilość energii 

elektrycznej 

objętej 

obowiązkiem                       

(pole wypełnia 

się 

automatycznie)

Numer NIP

(pole wypełnia się 

automatycznie)


