
ZAŁĄCZNIK Nr 11

Pełna nazwa Przedsiębiorcy i adres siedziby:

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

1. zł

2. zł -                                                    

2.1. zł -                                                    

2.2. zł -                                                    

2.3. zł -                                                    

2.4. zł -                                                    

2.5. zł -                                                    

2.6. zł -                                                    

2.7. zł -                                                    

3. zł

4 zł

5. zł

-                                                    

5.1. zł

5.2. zł

5.3. zł

6. zł -                                                    

6.1. zł

6.2. zł

6.3. zł

7. zł
-                                                    

8. zł -                                                    

9. zł

-                                                    

10. toe

11. zł

12. toe

Tab. 1 Realizacja obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. 

kwota akcyzy naliczonej z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbiorcy końcowemu (Zał. 8 Tab. 1 wiersz 

5.)

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA - RAZEM

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

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

przychód ze sprzedaży gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym w celu jego zużycia na 

potrzeby wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła (bez przychodu uzyskanego ze sprzedaży gazu 

ziemnego do przedsiębiorstw energetycznych sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym 

do sieci na terytorium RP, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez odbiorców ciepła danego  

przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego ciepło nie przekracza 5 MWt  - Zał. 8 Tab. 1 wiersz 3. - 

wiersz 3.1.)

kwota akcyzy naliczonej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym                               

(z uwzględnieniem odbiorców przemysłowych) (Zał. 1B, Tab. 1 wiersz 3.)

kwota przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 

1 ustawy o efektywności energetycznej (Zał. 1B Tab. 1 wiersz 6)

Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej  lub/i ciepła lub/i gazu ziemnego do odbiorców końcowych 

(z uwzględnieniem sprzedaży do odbiorców przemysłowych) stanowiący podstawę realizacji obowiązku 

efektywności energetycznej.

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Razem rok 2015

DANE OGÓLNE

Pomniejszenia, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1-4 i 6 ustawy o efektywności (tj. bez kosztów realizacji 

obowiązku efektywności energetycznej), w tym:

koszty realizacji obowiązku OZE poniesione do dnia 31 marca 2016 r.  (Zał. 1B, Tab. 2 wiersz 6. )
koszty realizacji obowiązku CHP poniesione do dnia 31 marca 2016 r. (Zał. 1B Tab. 3a wiersz 6. + Tab. 

3b wiersz 6. + Tab. 3c wiersz 6.)

Ilość energii pierwotnej wynikająca z umorzonych do dnia 31 marca 2016 r.  świadectw efektywności 

energetycznej z tytułu zrealizowanych we własnym imieniu na Towarowej Giełdzie Energii transakcji zakupu 

energii elektrycznej lub/i gazu ziemnego

wartość zakupionych i umorzonych świadectw efektywności energetycznej

Kwota uiszczonej do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej celem realizacji obowiązku efektywności 

energetycznej z tytułu zrealizowanych we własnym imieniu na Towarowej Giełdzie Energii transakcji 

zakupu energii elektrycznej lub/i gazu ziemnego (zakup na  potrzeby własne - jako odbiorca końcowy)

Koszty umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw efektywności energetycznej celem realizacji 

obowiązku efektywności energetycznej z tytułu zrealizowanych we własnym imieniu na Towarowej Giełdzie 

Energii transakcji zakupu energii elektrycznej lub/i gazu ziemnego, w tym:

przychód ze sprzedaży gazu ziemnego w celu jego zużycia na cele nieenergetyczne (Zał. 8 Tab. 1 wiersz 

4.)

wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej otrzymanych z 

tytułu wygrania w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i 

opłaty giełdowe i prowizje związane z uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej

Kwota uiszczonej do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej celem realizacji obowiązku efektywności 

energetycznej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub/i ciepła lub/i gazu ziemnego do odbiorców 

końcowych  (z uwzględnieniem odbiorców przemysłowych)

Ilość energii pierwotnej wynikająca z umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw efektywności 

energetycznej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego do odbiorców 

końcowych (z uwzględnieniem odbiorców przemysłowych)

Koszty umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw efektywności energetycznej celem realizacji 

obowiązku efektywności energetycznej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub/i ciepła lub/i gazu 

ziemnego do odbiorców końcowych  (z uwzględnieniem odbiorców przemysłowych), w tym:

wartość zakupionych i umorzonych świadectw efektywności energetycznej

wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej otrzymanych z 

tytułu wygrania w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i 

umorzonych celem realizacji ww. obowiązku

opłaty giełdowe i prowizje związane z uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej

Razem kwoty i koszty realizacji obowiązku efektywności energetycznej, z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej lub/i ciepła lub/i gazu ziemnego do odbiorców końcowych  (z uwzględnieniem odbiorców 

przemysłowych o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt. 5 

Suma wszystkich pomniejszeń, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o efektywności energetycznej 

Razem przychód ze sprzedaży energii elektrycznej lub/i ciepła lub/i gazu ziemnego do odbiorców końcowych  

(z uwzględnieniem odbiorców przemysłowych) stanowiący podstawę obowiązku efektywności energetycznej 

pomniejszony o wszystkie kwoty i koszty, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o efektywności 

energetycznej (wiersz 1. - wiersz 8.)

(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

…………...........................................................

Razem kwota transakcji zakupu energii elektrycznej lub/i gazu ziemnego zrealizowanych we własnym 

imieniu na Towarowej Giełdzie Energii 


