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Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail)
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1 Odbiorca końcowy - zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy - Prawo energetyczne - to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii (w gazu ziemnego) na 

własny użytek.

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

Dane w jednostkach fizycznych należy podawać zgodnie z jednostkami stosowanymi na fakturach sprzedaży lub w umowach z odbiorcami lub 

jednostkach obrotu towaru giełdowego dla gazu ziemnego. Jeżeli ten sam przedsiębiorca stosował w rozliczeniach z odbiorcami różne jednostki fizyczne 

gazu ziemnego, np. "MWh" lub "tony" to wpisuje się jednostki fizyczne odpowiednio, zgodnie ze stanem faktycznym. 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 "MWh", albo 

jako "tony". 

Jedn.

Przychód ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele 

nieenergetyczne 

MWh

tona

zł
Przychód ze sprzedaży gazu ziemnego (zakupionego i z własnego wydobycia) 

(wiersz 2.1. + wiersz 2.2.), w tym: 

DANE OGÓLNE

do pozostałych odbiorców2 (w celu dalszej odsprzedaży)

zł

DANE SZCZEGÓŁOWE

2.1.2.

Przychód ze sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym

w celu jego zużycia na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 

w tym:

zł

do odbiorców końcowych1 (wiersz 2.1.1. + wiersz 2.1.2.), w tym: 2.1.

1.1.2.

1.2.

2.1.1.

zł

do przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom 

końcowym1 przyłączonym do sieci na terytorium RP, jeżeli łączna wielkość 

mocy zamówionej przez odbiorców ciepła danego przedsiębiorstwa 

energetycznego sprzedającego ciepło nie przekracza 5 MWt 

3.1. zł

Objaśnienia

4. zł

Razem kwota odliczeń od przychodu ze sprzedaży gazu ziemnego do odbiorcy 

końcowego (wiersz 3. - wiersz 3.1. + wiersz 4. + wiersz 5)

Kwota akcyzy naliczonej z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbiorcy 

końcowemu 1
zł

zł

5.

(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

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

Tab. 1 Dane ogólne za 2015 r.

Wyszczególnienie

2.

MWh
tona
MWh

tona

MWh

tona

MWh

1.1.1.

tona

1.
Całkowita sprzedaż gazu ziemnego do odbiorców (zakupionego i z własnego 

wydobycia) (wiersz 1.1. + wiersz 1.2.), w tym: 

1.1. do odbiorców końcowych1 (wiersz 1.1.1. + wiersz 1.1.2), w tym: 

GAZ ZIEMNY

W poniższe pola należy wpisać poszczególne "składowe" numeru koncesji OPG (obrót paliwami gazowymi) i/lub OGZ (obrót gazem 

ziemnym z zagranicą)

W / 2 / 2008 / LW

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

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

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci

do odbiorców końcowych nieprzyłączonych do sieci

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci

do odbiorców końcowych nieprzyłączonych do sieci zł

do pozostałych odbiorców2 (w celu dalszej odsprzedaży)2.2. zł

3.



moc 

zamówiona 

cele 

nieenergetycz

ne 

akcyza Kwota akcyzy naliczonej z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbiorcy końcowemu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Limit 5 MWt dotyczy łącznej mocy zamówionej przez odbiorców końcowych przyłączonych do wszystkich sieci ciepłowniczych, 

zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło. W związku z tym określony limit wielkości mocy 

zamówionej dotyczy sumy mocy zamówionej przez odbiorców końcowych ciepła przyłączonych do wszystkich odcinków sieci ciepłowniczej 

eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające ciepło. Natomiast 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. 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 rozliczeniowym). Przychód netto (bez podatku VAT) i bez podatku akcyzowego (wykazanego w wierszu 5).

przychód Wykazany przychód winien wynikać z faktur wystawionych za gaz ziemny sprzedany (dostarczony) odbiorcom gazu ziemnego w

roku 2015, niezależnie od daty wystawienia tych faktur. 

Przychód netto (bez podatku VAT), zawiera podatek akcyzowy (wykazany następnie również w wierszu 5).

Przychód zależny od wolumenu sprzedanego gazu ziemnego wyrażonego w MWh lub m3 lub tonach (iloczyn ceny gazu ziemnego oraz jego

ilości). W ww. przychodach nie uwzględnia się m. in. przychodów związanych z opłatą abonamentową, przychodów z tytułu świadczenia

usług przesyłania gazu ziemnego lub dystrybucji gazu ziemnego, przychodów z tytułu świadczenia usług magazynowania gazu ziemnego,

przychodów z tytułu świadczenia usług skraplania lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz przychodów związanych z

ewentualnymi dodatkowymi opłatami obciążającymi odbiorców końcowych (np. z tytułu usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie

odbiorcy). 

sprzedaż

"Zużycie nieenergetyczne" oznacza nośniki energii wykorzystywane jako surowce w różnych sektorach czyli nośniki, które nie zostały

zużyte jako paliwo ani przetworzone na inne paliwo. Przykładowo zużycie paliw na cele nieenergetyczne występuje głównie w przemyśle

chemicznym i petrochemicznym, w których paliwa obok funkcji energetycznych spełniają rolę surowca. Typowymi przykładami

nieenergetycznego (surowcowego) wykorzystania paliw są procesy produkcji amoniaku, karbidu, kauczuku, tworzyw sztucznych, farb,

lakierów, elektrod węglowych. Przychód netto (bez podatku VAT) i bez podatku akcyzowego (wykazanego w wierszu 5).

Sprzedaż gazu ziemnego do odbiorcy końcowego obejmuje również sprzedaż gazu ziemnego do przedsiębiorstwa energetycznego 

wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym w części, w jakiej to przedsiębiorstwo energetyczne 

zakupiony przez siebie gaz ziemny przeznacza na zaspokojenie potrzeb własnych (będąc w tym zakresie odbiorcą końcowym). 

Wykazana ilość sprzedanego gazu ziemnego winna wynikać z faktur wystawionych za gaz ziemny sprzedany (dostarczony)

odbiorcom gazu ziemnego w roku 2015, niezależnie od daty wystawienia tych faktur.

Dane podaje także przedsiębiorstwo energetyczne (podmiot zajmujący się wydobyciem gazu ziemnego i/lub jego przetwarzaniem i/lub

przedsiębiorstwo obrotu) nie posiadające własnych sieci gazowych, natomiast korzystające ze świadczenia usługi przesyłowej lub

dystrybucyjnej przez odpowiedniego operatora systemu gazowego. 


