
PROSZĘ WYPEŁNIĆ POLA NIEZACIENIONE (POLA ZACIENIONE WYPEŁNIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE)

ZAŁĄCZNIK Nr 6

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

np. WCC 144 12324

L.p. Jedn. Dane liczbowe

1. GJ
-                                                               

1.1. GJ
-                                                               

1.1.1. GJ

1.1.2. GJ

1.1.3. GJ

1.2. GJ -                                                               

2 zł
-                                                                  

2.1. zł -                                                                  

2.1.1. zł

2.1.2. zł

2.1.3. zł

2.2. zł -                                                                  

3. MWt
-                                                               

3.1. MWt

3.2. MWt

3.3. MWt

Łączna wielkość mocy zamówionej przez odbiorców ciepła (wiersz 3.1.+ wiersz 3.2. + 

wiersz 3.3.), w tym przez:

DANE SZCZEGÓŁOWE: 

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o łącznej mocy zamówionej z tych 

sieci nieprzekraczającej 5 MW t

do odbiorców końcowych nieprzyłączonych do sieci

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o łącznej mocy zamówionej z tych 

sieci  nieprzekraczającej 5 MW t

do odbiorców końcowych nieprzyłączonych do sieci

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o łącznej mocy zamówionej z tych 

sieci przekraczającej 5 MW t

do pozostałych odbiorców2 (w celu dalszej odsprzedaży)

Przychód ze sprzedaży ciepła (zakupionego i wytworzonego) (wiersz 2.1. + wiersz 2.2.) w 

tym:

do odbiorców końcowych
1
 (wiersz 2.1.1. + wiersz 2.1.2. + wiersz .2.1.3.) z tego: 

do pozostałych odbiorców2 (w celu dalszej odsprzedaży)

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o łącznej mocy zamówionej z tych 

sieci przekraczającej 5 MW t

do odbiorców końcowych1 (wiersz 1.1.1. + wiersz 1.1.2.+ wiersz.1.1.3.)   z tego:

DANE OGÓLNE

.........................................................
Pełna nazwa Przedsiębiorcy

Całkowita sprzedaż ciepła (zakupionego i wytworzonego) (wiersz 1.1. + wiersz 1.2.) w 

tym: 

Tab. 1 Dane ogólne za 2015 r.

Wyszczególnienie

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

CIEPŁO

W poniższe pola należy wpisać poszczególne "składowe" numeru koncesji WCC (wytwarzanie ciepła) i/lub OCC (obrót ciepłem)

W / OLB / 2008 / LW

odbiorców końcowych1 przyłączonych do sieci 

odbiorców końcowych
1
 nieprzyłączonych do sieci 

sprzedaż 

pozostałych odbiorców2 (w celu dalszej odsprzedaży)

 Objaśnienia:

Sprzedaż ciepła obejmuje ciepło dostarczone (sprzedane) do odbiorców tego ciepła. Wykazana ilość sprzedanego ciepła winna wynikać z

faktur wystawionych za ciepło sprzedane (dostarczone) odbiorcom ciepła w roku 2015, niezależnie od daty wystawienia tych

faktur.

Dane podaje także przedsiębiorstwo energetyczne (wytwórca i/lub przedsiębiorstwo obrotu) nie posiadające własnych sieci

ciepłowniczych, natomiast korzystające z usługi przesyłania i dystrybucji ciepła świadczonej przez inne przedsiębiorstwo energetyczne do

odbiorców ww. wytwórcy/przedsiębiorstwa obrotu. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło, nie posiadające własnych sieci i

korzystające z usługi przesyłania i dystrybucji ciepła świadczonej przez inne przedsiębiorstwo energetyczne, limit 5 MWt mocy zamówionej 

określa w stosunku do łącznej mocy zamówionej przez swoich odbiorców ciepła, którzy są przyłączeni do sieci ciepłowniczej innego

przedsiębiorstwa energetycznego. Jeżeli dane przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło posiada odbiorców przyłączonych do

swojej sieci oraz jednocześnie posiada odbiorców przyłączonych do sieci innego przedsiębiorstwa energetycznego, to limit 5 MWt mocy 

zamówionej określa w stosunku do łącznej mocy zamówionej przez swoich odbiorców ciepła, którzy są przyłączeni do sieci ciepłowniczej

danego przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego ciepło oraz przez swoich odbiorców ciepła, którzy są przyłączeni do sieci innego

przedsiębiorstwa energetycznego, świadczącego usługę przesyłania i dystrybucji ciepła do odbiorców przedsiębiorstwa energetycznego

sprzedającego ciepło. 

(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

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

1 Odbiorca końcowy - zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy - Prawo energetyczne - to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii (w tym ciepła) na 

własny użytek.

2  Pozostali odbiorcy - odbiorcy dokonujący zakupu ciepła w celu jego dalszej odsprzedaży. 



moc 

zamówiona 
Łączna wielkość mocy zamówionej przez odbiorców, to maksymalna w roku rozliczeniowym moc cieplna zamówiona przez ww. odbiorców

(wynikająca z umów obowiązujących w danym roku, tj. w roku 2015).

W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne posiada odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o łącznej mocy zamówionej z

tych sieci przekraczającej 5 MWt wypełnić należy wiersz 1.1.1. Wiersz 1.1.2 w takiej sytuacji należy wypełnić wartością "0". Analogiczny 

tok postepowania przedsiębiorstwo energetyczne stosuje w zakresie prezentacji danych w zakresie przychodu tj. wiersz 2.1.1. oraz wiersz 

2.1.2.

Łączna wielkość mocy zamówionej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, to maksymalna w roku rozliczeniowym moc

cieplna zamówiona przez ww. odbiorców (wynikająca z umów obowiązujących w danym roku tj. w roku 2015.

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o efektywności energetycznej obowiązek, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, nie dotyczy przedsiębiorstw

energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łączna

wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MWt. Powyższy przepis wyłącza zatem z realizacji obowiązku

przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP, jeżeli łączna wielkość

mocy zamówionej przez tych odbiorców nie przekracza 5 MWt. Przepis dotyczy łącznej mocy zamówionej przez odbiorców końcowych

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. W związku z tym określony

limit wielkości mocy zamówionej dotyczy sumy mocy zamówionej przez odbiorców końcowych przyłączonych do wszystkich odcinków

sieci eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne, z zastrzeżeniem korzystania z usługi przesyłania i dystrybucji ciepła

świadczonej przez inne przedsiębiorstwo energetyczne.

Przychód ze sprzedaży ciepła obejmuje przychód osiągnięty za sprzedaży ciepła dostarczonego (sprzedanego) do odbiorców ciepła.

Wykazany przychód winien wynikać z faktur wystawionych za ciepło sprzedane (dostarczone) odbiorcom ciepła w roku 2015,

niezależnie od daty wystawienia tych faktur. 

Przychód netto (bez podatku VAT).

Przychód zależny od wolumenu sprzedanego ciepła wyrażonego w GJ. W ww. przychodach nie uwzględnia się m. in. przychodów ze

sprzedaży mocy zamówionej w MWt, sprzedaży nośnika ciepła, przychodów z opłaty związanej z obsługą odbiorców, przychodów z tytułu

świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji ciepła oraz przychodów związanych z ewentualnymi dodatkowymi opłatami obciążającymi

odbiorców końcowych (np. z tytułu usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy).

przychód 

sprzedaż 

Sprzedaż ciepła do odbiorcy końcowego obejmuje również sprzedaż ciepła do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność

gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem w części, w jakiej to przedsiębiorstwo energetyczne zakupione przez siebie ciepło

przeznacza na zaspokojenie własnych potrzeb grzewczych (będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym). 

W przypadku prowadzenia ryczałtowej sprzedaży ciepła należy przeliczyć ilość sprzedaży ryczałtowej na ilość ciepła w GJ i

uwzględnić wartości odpowiadające tej sprzedaży w powyższej tabeli.


