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

np. WEE 

Tab. 1 Dane ogólne za 2015 r.

Lp. Jedn.
sprzedaż od 

01.01.2015 r. 

do 03.04.2015 r.

sprzedaż od 

04.04.2015 r.

do 31.12.2015 r.

Razem rok 2015

1. MWh
                                        -       

1.1. MWh
                                         -      

1.1.1. MWh

1.1.1.1 MWh

1.1.2. MWh

1.2. MWh                                         -       

2.

MWh

                                 -                                       -                                         -      

2.1. MWh
                                         -      

2.1.1. MWh                                          -      

2.2. MWh

                                         -      

2.2.1 MWh                                          -      

2.3. MWh                                  -      

                                         -      

2.3.1. MWh                                  -                                               -      

2.4. MWh
                                         -      

2.4.1. MWh                                          -      

3. zł
                                         -      

3.1. zł
                                         -      

3.1.1. zł

3.1.1.1. zł

3.1.2. zł

3.2. zł                                          -      

4.

zł

                                       -                                             -                                               -      

4.1. zł
                                         -      

4.1.1. zł                                          -      

4.2. zł

                                         -      

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

do pozostałych odbiorców (tj. w celu dalszej odsprzedaży)4

Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej (zakupionej

i wytworzonej) - suma wierszy: 3.1. i 3.2., w tym:

do wszystkich odbiorców końcowych1 w tym:

[1.1.1-1.1.1.1+1.1.2]

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, w tym:

na zasadzie refaktury

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

W poniższe pola należy wpisać poszczególne "składowe" numeru koncesji WEE (wytwarzanie energii elektrycznej) lub OEE (obrót energią elektryczną) lub 

numer wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji MIOZE lub numer wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego (prowadzony przez Prezesa 

ARR)

Wyszczególnienie

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej (zakupionej i wytworzonej) - 

suma wierszy: 1.1. i 1.2., w tym:

na zasadzie refaktury

do odbiorców końcowych będących pozostałymi odbiorcami 

przemysłowymi 3, w tym:

na zasadzie refaktury

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

do odbiorców końcowych nieprzyłączonych do sieci

do odbiorców końcowych będących odbiorcami przemysłowymi 

realizującymi obowiązki OZE  samodzielnie2, w tym:

4931/1258/W/2/2005/XY

do odbiorców końcowych będących odbiorcami przemysłowymi 

realizującymi obowiązki CHP samodzielnie2, w tym:

na zasadzie refaktury

do odbiorców końcowych niebędących odbiorcami 

przemysłowymi2,3, w tym:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1

Całkowita sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich odbiorców 

końcowych  (zakupionej i wytworzonej, równa wartościom wskazanym 

w wierszu 1.1.), w tym:

[2.1-2.1.1.+2.2.-2.2.1.+2.4.-2.4.1.]

na zasadzie refaktury

Niniejszy załącznik wypełniają wytwórcy energii elektrycznej, którzy w 2015 r. prowadzili działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej i wytworzoną we własnym źródle energię elektryczną sprzedali m.in do odbiorców końcowych (w 

tym do odbiorców przemysłowych) jak również przedsiębiorstwa energetyczne, które w 2015 r. prowadziły działalność gospodarczą 

w zakresie obrotu energią elektryczną.

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

do wszystkich odbiorców końcowych1 w tym:

[3.1.1.-3.1.1.1.+3.1.2.]

do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci, w tym:

na zasadzie refaktury

do odbiorców końcowych nieprzyłączonych do sieci

do pozostałych odbiorców (tj. w celu dalszej odsprzedaży)4

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ODBIORCÓW KOŃCOWYCH1

Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich odbiorców 

końcowych  - (równa wartościom wskazanym w wierszu 3.1), w tym:

[4.1.-4.1.1.+4.2.-4.2.1.+4.4.-4.4.1.]

do odbiorców końcowych niebędących odbiorcami 

przemysłowymi2,3, w tym:

na zasadzie refaktury

do odbiorców końcowych będących odbiorcami przemysłowymi 

realizującymi obowiązki OZE  samodzielnie2, w tym:

ZAŁĄCZNIK Nr 1B



4.2.1 zł                                          -      

4.3. zł

                                       -                                               -      

4.3.1. zł                                        -                                               -      

4.4. zł
                                         -      

4.4.1. zł                                          -      

5. zł

6. zł

akcyza

sprzedaż 

odbiorcy, o 

którym 

mowa w art. 

13 ust. 1 

ustawy 

Lp. Jedn.

sprzedaż od 

01.01.2015 r.

do 03.04.2015 r. 

sprzedaż od 

04.04.2015 r. 

do 31.12.2015 r. 

Razem rok 2015

1. MWh -                                    -                                    -                                     

1.1. MWh -                                     

1.2. MWh -                                     

do odbiorców końcowych będących pozostałymi odbiorcami 

przemysłowymi 3, w tym:

na zasadzie refaktury

b) Tabeli 1 Informacji Prezesa URE z dnia 24 kwietnia 2015 r. Nr 16/2015 stanowiącej wykaz odbiorców przemysłowych uprawnionych do samodzielnej 

realizacji obowiązku CHP w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  (45 podmiotów) 

WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANEGO OBOWIĄZKU 

c) Informacji Prezesa URE z dnia 13 maja 2015 r. Nr 20/2015 stanowiącej wykaz odbiorców przemysłowych uprawnionych do samodzielnej realizacji 

obowiązku OZE w okresie od dnia 4 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  (53 podmioty). 
3
 Pozostali odbiorcy przemysłowi ujęci w Tabeli 2 Informacji Prezesa URE z dnia 13 maja 2015 r. Nr 20/2015 - zużywający rocznie poniżej 100 GWh energii 

elektrycznej (262 podmioty).

Powyższe wykazy zostały opublikowane w BIP URE (http://bip.ure.gov.pl/bip/wykaz-odbiorcow-przemys/1657,Wykaz-odbiorcow-przemyslowych-na-rok-

2015.html)

Przychód netto (bez podatku VAT), zawiera podatek akcyzowy (wykazany następnie w Tab. 1 w wierszu 3).

Przychód zależny od wolumenu sprzedanej energii elektrycznej wyrażonego w MWh (iloczyn ceny energii elektrycznej oraz jej ilości sprzedanej w 

roku 2015). W ww. przychodzie nie uwzględnia się m. in. przychodów z opłaty związanej z obsługą handlową odbiorców, przychodów z tytułu 

świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej lub dystrybucji energii elektrycznej oraz przychodów związanych z ewentualnymi dodatkowymi 

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

Tab. 2. Realizacja obowiązku w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego lub 

uiszczenia opłaty zastępczej (obowiązek OZE).

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 31 

marca 2016 r. świadectw pochodzenia z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej, w tym:

Wyszczególnienie

2. W sprzedaży energii elektrycznej do wszystkich odbiorców końcowych należy uwzględnić sprzedaż do odbiorców przemysłowych 
2,3 

 a także 

ilość energii elektrycznej dostarczonej tym odbiorcom w ramach bilansowania handlowego (dot. to również przychodu osiągniętego z tej sprzedaży).             

3. Sprzedaż energii elektrycznej do wszystkich odbiorców końcowych (w tym odbiorców przemysłowych 2,3) obejmuje również sprzedaż energii 

elektrycznej do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu tą energią w części, w jakiej to 

przedsiębiorstwo energetyczne zakupioną przez siebie energię elektryczną przeznacza na zaspokojenie potrzeb własnych  (będąc w tym zakresie 

odbiorcą końcowym). 

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych 

odbiorców przemysłowych3 

sprzedaż/ 

przychód ze 

sprzedaży 

Kwota akcyzy naliczonej z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

wszystkich odbiorców końcowych 

Kwota przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy 

końcowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o efektywności 

energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2 
Odbiorca przemysłowy, który w roku 2014 zużył powyżej 100 GWh, złożył stosowne oświadczenie i został ujęty w:         

a) Informacji Prezesa URE z dnia 24 grudnia 2014 r. Nr 44/2014 stanowiącej wykaz odbiorców przemysłowych uprawnionych do samodzielnej realizacji 

obowiązków OZE i CHP w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r do dnia 3 kwietnia 2015 r. (33 podmioty) 

Objaśnienia  
1 

Odbiorca końcowy - zgodnie z art. 3 pkt 13a ustawy - Prawo energetyczne - to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do 

własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. 

Odbiorcami końcowymi są również odbiorcy przemysłowi, o których mowa w objaśnieniu 
2
 i 

3 

na zasadzie refaktury

do odbiorców końcowych będących odbiorcami przemysłowymi 

realizującymi obowiązki CHP samodzielnie2, w tym:

na zasadzie refaktury

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców 

końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi2,3

POMNIEJSZENIA PRZYCHODU WNIKAJĄCE Z ART. 12 UST. 4 PKT 3 I 6 USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Kwota akcyzy naliczonej (w rozumieniu przepisów podatkowych) z tytułu sprzedaży (bez uwzględnienia energii udostępnionej na zasadzie 

refaktury) w roku 2015 energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w tym odbiorców przemysłowych
2,3

).

Dotyczy przedsiębiorstwa energetycznego sprzedającego energię elektryczną odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o 

efektywności energetycznej tj. odbiorcy końcowemu, który w roku 2014 zużył nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej i dla którego udział kosztu 

energii elektrycznej w wartości produkcji jest nie mniejszy niż 15%, a także który zakończył nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r. 

przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. Przychód netto (bez podatku VAT) i bez podatku akcyzowego (wykazany wcześniej w 

Tab. 1, w wiersz 3.).

4 Sprzedaż energii elektrycznej do spółki obrotu tj. w celu jej dalszej odsprzedaży. 

1. Zarówno wolumen sprzedanej energii elektrycznej jak i przychód ze sprzedaży tej energii obejmuje energię elektryczną dostarczoną (sprzedaną) 

do poszczególnych odbiorców w roku 2015 i powinien wynikać z faktur wystawionych tym odbiorcom za energię elektryczną (niezależnie od 

daty wystawienia tych faktur).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



2. MWh -                                    -                                     

2.1. MWh -                                     

2.2. MWh -                                     

3. zł                                    -      

3.1. zł

3.2. zł

3.3. zł

4. zł                                  -                                       -                                         -      

4.1. zł                                    -      

4.2. zł                                    -      

5. zł -                                                                       -      

5.1. zł                                    -      

5.2. zł                                    -      

6. zł -                                     

Lp. Jedn.

sprzedaż od 

01.01.2015 r.

do 03.04.2015 r. 

sprzedaż od 

04.04.2015 r. 

do 31.12.2015 r. 

Razem rok 2015

1. MWh                                    -      

2. MWh                                    -      

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych 

odbiorców przemysłowych3 

Wyszczególnienie

Objaśnienia

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY UZYSKANIA I UMORZENIA ŚWIADECTW POCHODZENIA 

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców 

końcowych1 (niebędących odbiorcami przemysłowymi2,3)

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców 

końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi2,3

Kwota uiszczonej  do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej, w tym:

wartość zakupionych i umorzonych świadectw pochodzenia 

Kwota uiszczonej w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 

czerwca 2016 r. opłaty zastępczej z tytułu sprzedaży energii 

elektrycznej, w tym:

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych 

odbiorców przemysłowych3 

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do pozostałych 

odbiorców przemysłowych3 

Koszty umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw pochodzenia z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej (tj. koszty umorzenia świadectw 

wskazanych w wierszu  1.1. i 1.2.) w tym: 

UISZCZONA OPŁATA ZASTĘPCZA 

wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia otrzymanych z tytułu wytworzenia energii 

elektrycznej we własnym odnawialnym źródle energii i 

umorzonych celem realizacji ww. obowiązku 
opłaty giełdowe i prowizje związane z uzyskaniem ww. świadectw 

pochodzenia 

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych od dnia 1 

kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw pochodzenia z 

kogeneracji (żółtych) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

odbiorców końcowych (z wyłączeniem odbiorców przemysłowych
2 pkt 

a i b) 

WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANEGO OBOWIĄZKU

Tab. 3a. Realizacja obowiązku w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji dla jednostki kogeneracji, o której mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej (obowiązek CHP - ŻÓŁTY). 

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY UMORZENIA ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI (ŻÓŁTYCH)

1, 2, 3  patrz objaśnienia do Tabeli 1 

Wartość "własnych" praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (tj. otrzymanych z 

tytułu wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub innych niż biogaz rolniczy odnawialnych źródeł energii) przedstawionych 

Prezesowi URE do umorzenia i umorzonych decyzją Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., celem realizacji obowiązku OZE.  Wartość tych praw 

należy wycenić  zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorstwo energetyczne zasadami 

(polityką) rachunkowości.

koszty 

umorzenia 

świadectw 

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY REALIZACJI OBOWIĄZKU OZE

Opłaty giełdowe i prowizje - związane z uzyskaniem (wyszczególnionych powyżej) świadectw pochodzenia opłaty giełdowe i prowizje, takie jak: 

prowizja domu maklerskiego, prowizja TGE S.A., prowizja IRGIT, prowizja Rejestrów odpowiednich świadectw w wysokości odpowiadającej danej 

ilości praw majątkowych. Do kosztów uzyskania świadectw pochodzenia nie zalicza się natomiast prowizji i kosztów za umorzenie świadectw, 

takich jak: prowizja Rejestrów odpowiednich świadectw w wysokości odpowiadającej danej ilości praw majątkowych, wydanie dokumentu 

stwierdzającego prawa majątkowe wynikające z ww. świadectw.

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych  w terminie od 

dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw pochodzenia, z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej, w tym:

z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców 

końcowych niebędących odbiorcami przemysłowymi2,3

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 31 

marca 2016 r. świadectw pochodzenia z kogeneracji (żółtych) z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (z 

wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt a i b) 

Koszty uzyskania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego przedstawionych Prezesowi URE do umorzenia i 

umorzonych decyzją Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r., celem realizacji obowiązku OZE. 

Wartość zakupionych świadectw - koszt zakupu na TGE świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego przedstawionych 

Prezesowi URE do umorzenia i umorzonych decyzją Prezesa URE do dnia 31 marca 2016 r.

Razem koszt realizacji obowiązku OZE poniesiony do dnia 31 marca 

2016 r. (suma wierszy 3 i 4)



3. zł                                    -      

3.1. zł

3.2. zł

3.3. zł

4. zł                                    -      

5. zł                                    -      

6. zł                                    -      

Lp. Jedn.

sprzedaż od 

01.01.2015 r.

do 03.04.2015 r. 

sprzedaż od 

04.04.2015 r. 

do 31.12.2015 r. 

Razem rok 2015

(1) (3) (4) (5) (6)

1. MWh                                    -      

2. MWh                                    -      

3. zł                                    -      

3.1. zł

3.2. zł

3.3. zł

4. zł                                    -      

UISZCZONA OPŁATA ZASTĘPCZA 

UISZCZONA OPŁATA ZASTĘPCZA 

Kwota uiszczonej w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 

czerwca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. obowiązku żółtego) z tytułu 

sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (z 

wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt a i b) 

wartość zakupionych i umorzonych świadectw pochodzenia z 

kogeneracji

wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia z kogeneracji otrzymanych z tytułu wytworzenia 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji we własnym 

źródle energii i umorzonych celem realizacji ww. obowiązku 

opłaty giełdowe i prowizje związane z uzyskaniem ww. świadectw 

pochodzenia z kogeneracji

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY UMORZENIA ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI (FIOLETOWYCH)

Koszty umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw pochodzenia 

z kogeneracji (fioletowych), tj. koszty umorzenia świadectw 

wskazanych w wierszu  1), w tym: 

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie uwzględnia sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych samodzielnie 

realizujących obowiązek CHP.

Koszty umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw pochodzenia 

z kogeneracji (żółtych), tj. koszty umorzenia świadectw wskazanych w 

wierszu  1), w tym: 

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY REALIZACJI OBOWIĄZKU CHP (ŻÓŁTEGO) 

   koszty umorzenia świadectw - objaśnienia analogiczne jak do Tabeli 2 

Objaśnienia
   1, 2, 3  patrz objaśnienia do Tabeli 1

(2)

WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANEGO OBOWIĄZKU

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 31 

marca 2016 r. świadectw pochodzenia z kogeneracji (fioletowych) z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (z 

wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt a i b) 

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych od dnia 1 

kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw pochodzenia z 

kogeneracji (fioletowych) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

odbiorców końcowych (z wyłączeniem odbiorców przemysłowych
2 pkt 

a i b) 

wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia z kogeneracji otrzymanych z tytułu wytworzenia 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji we własnym 

źródle energii i umorzonych celem realizacji ww. obowiązku 

opłaty giełdowe i prowizje związane z uzyskaniem ww. świadectw 

pochodzenia z kogeneracji

Razem koszty realizacji obowiązku żółtego poniesione do dnia 31 marca 

2016 r. (suma wierszy 3 i 4)

Kwota uiszczonej  do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. 

obowiązku żółtego) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

odbiorców końcowych (z wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt 

a i b) 

Tab. 3b. Realizacja obowiązku w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji dla jednostki kogeneracji, o której mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy - Prawo energetyczne lub uiszczenia opłaty zastępczej (obowiązek CHP - FIOLETOWY). 

Wyszczególnienie

Kwota uiszczonej  do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. 

obowiązku fioletowego) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

odbiorców końcowych (z wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt 

a i b) 

wartość zakupionych i umorzonych świadectw pochodzenia z 

kogeneracji



5. zł                                    -      

6. zł                                    -      

Lp. Jedn.

sprzedaż od 

01.01.2015 r.

do 03.04.2015 r. 

sprzedaż od 

04.04.2015 r. 

do 31.12.2015 r. 

Razem rok 2015

1. MWh                                    -      

2. MWh                                    -      

3. zł                                    -      

3.1. zł

3.2. zł

3.3. zł

4. zł                                    -      

5. zł                                    -      

6. zł                                    -      

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY REALIZACJI OBOWIĄZKU CHP (FIOLETOWEGO) 

   1, 2, 3  patrz objaśnienia do Tabeli 1 

Kwota uiszczonej w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 

czerwca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. obowiązku fioletowego) z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (z 

wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt a i b) 

Razem koszty realizacji obowiązku fioletowego poniesione do dnia 31 

marca 2016 r. (suma wierszy 3 i 4)

Objaśnienia

…………………………………………………..

(Podpis Przedsiębiorcy / Pełnomocnika)

Objaśnienia
   1, 2, 3  patrz objaśnienia do Tabeli 1 

   koszty umorzenia świadectw - objaśnienia analogiczne jak do Tabeli 2 

   koszty umorzenia świadectw - objaśnienia analogiczne jak do Tabeli 2 

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie uwzględnia sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych samodzielnie realizujących 

obowiązek CHP.

Tab. 3c. Realizacja obowiązku w zakresie umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji dla jednostki kogeneracji, o której mowa w 

art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne względnie uiszczenia opłaty zastępczej (obowiązek CHP - CZERWONY). 

Wyszczególnienie

Koszty umorzonych do dnia 31 marca 2016 r. świadectw pochodzenia 

z kogeneracji (czerwonych), tj. koszty umorzenia świadectw 

wskazanych w wierszu  1), w tym: 

opłaty giełdowe i prowizje związane z uzyskaniem ww. świadectw 

pochodzenia z kogeneracji

Kwota uiszczonej  do dnia 31 marca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. 

obowiązku czerwonego) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

odbiorców końcowych (z wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt 

a i b
) 

WYSOKOŚĆ ZREALIZOWANEGO OBOWIĄZKU

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych do dnia 31 

marca 2016 r. świadectw pochodzenia z kogeneracji (czerwonych) z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (z 

wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt a i b) 

UISZCZONA OPŁATA ZASTĘPCZA 

wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia z kogeneracji otrzymanych z tytułu wytworzenia 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji we własnym 

źródle energii i umorzonych celem realizacji ww. obowiązku 

Wolumen energii elektrycznej wynikający z umorzonych od dnia 1 

kwietnia do dnia 30 czerwca 2016 r. świadectw pochodzenia z 

kogeneracji (czerwonych) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do 

odbiorców końcowych (z wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt 

a i b) 

Kwota uiszczonej w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 

czerwca 2016 r. opłaty zastępczej (dot. obowiązku czerwonego) z 

tytułu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (z 

wyłączeniem odbiorców przemysłowych2 pkt a i b) 

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY UMORZENIA ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI (CZERWONYCH)

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie uwzględnia sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przemysłowych samodzielnie realizujących 

obowiązek CHP.

Razem koszty realizacji obowiązku czerwonego poniesione do dnia 31 

marca 2016 r. (suma wierszy 3 i 4)

wartość zakupionych i umorzonych świadectw pochodzenia z 

kogeneracji

PONIESIONE DO DNIA 31 MARCA 2016 R. KOSZTY REALIZACJI OBOWIĄZKU CHP (CZERWONEGO) 


