
 
MINISTERSTWO GOSPODARKI    pl. Trzech Krzyży 5,  00 - 507 Warszawa 
Nazwa i adres jednostki 

d j
 Agencja Rynku Energii 

 G – 10.3 00 - 950 Warszawa 1, skr. 
poczt. 143 

 Sprawozdanie o mocy i 
energii elektrycznej 

elektrowni przemysłowej 
 

Numer identyfikacyjny - REGON za kwartał ….....  2002 r.  
 Kod województwa1) ………. 
 Klasa PKD …………… Przekazać / wysłać w terminie do 8 dnia po kwartale 

1) Kod właściwy dla elektrowni jako jednostki lokalnej 
Dział 1. Zmiany mocy zainstalowanej lub osiągalnej 

Moc elektryczna (MW) 
Wyszczególnienie 

zainstalowana osiągalna 

Moc cieplna 
osiągalna (MW) 

0 1 2 3 

Data zmiany 1 
   

Przyczyna zmiany 2 
   

(+) przyrost, (-) ubytek 3 
   

Stan na koniec kwartału 4 
   

Dział 2. Bilans energii elektrycznej w MWh 
Miesiące w kwartale 

Wyszczególnienie 
   

0 1 2 3 

produkcja brutto 01 
   

 w tym w skojarzeniu 02 
   

zakup z przedsiębiorstw 
sieciowych 

03 
   

zakup od innych 
przedsiębiorstw 

04 
   

Przychód 

razem (w. 01 + 03 + 04) 05    

zużycie własne 
na produkcję energii 
elektrycznej

06 
   

zużycie na produkcję ciepła 07 
   

wprowadzona do wspólnej sieci 08 
   

ilość 09 
   

w tym :  sprzedaż 
do   
przedsiębiorst
w sieciowych 

warto
ść     
(tys

10 
   

zużycie we własnym 
przedsiębiorstwie 

11 
   

Rozchód 

ilość 12  
  

 
sprzedaż odbiorcom 
finalnym  warto

ść     
(tys

13 
   

Razem  (w. 06 + 07 + 08 + 11 + 12)  14 
   



 
 
Dział 3. Dane uzupełniające 

Miesiące w kwartale 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

   

0 1 2 3 

Energia paliwa 01 
   

w tym: na produkcję energii 
elektrycznej

02 
   

  na produkcję ciepła 03 

GJ 

   

Wskaźnik zużycia paliwa na 
energię elektryczną 04 kWh

kJ     

Produkcja ciepła w kotłach 
energetycznych 

05 
   

w tym: w skojarzeniu 06 

GJ    

07 t    
Paliwo 

podstawowe 
zużycie 

Kod 

……………. 

 
08 GJ 

   

09 t    
w tym: na produkcje energii 
elektrycznej 10 GJ    

Zawartość popiołu 11    

Zawartość siarki 12 

%    

Typ i skuteczność urządzeń 
odpylających 

13  14 % 
 

Uwaga: Dane techniczne należy wykazywać w liczbach całkowitych (bez znaku po przecinku) z wyjątkiem kol. 1 i 2 w dziale 1,    
oraz pozycji dotyczących wskaźników. 
Przed wypełnieniem przeczytać objaśnienia!  

 
 

Nazwisko, imię i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie 

 Pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy 

 

   ………………………………….. 

............................................... 
( miejscowość i data )  

    ……………………………………….. 

 


