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

sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON Adresat: 

  
GAZ - 3 

Agencja Rynku Energii S.A. 
 00-950 Warszawa, skr. poczt. 143 
 
  
  

Sprawozdanie o działalności 
przedsiębiorstw gazowniczych 

za okres od początku roku 
do końca miesiąca .............. ............ r. 

Przekazać / wysłać do 20 dnia 
roboczego po miesiącu 

sprawozdawczym. 

Dział I. Gaz wysokometanowy                                                                                                                                                                    ( mln m3 ) 

Poz. Wyszczególnienie  Ilość Poz. Wyszczególnienie Ilość 

I. Przychód (poz. 1 - 7) II.  Rozchód (poz. 1 - 5)  
Wydobycie ze złóż własnych 1. Sprzedaż ogółem  

1. 
- w tym ze złóż czysto gazowych  z tego: - inne podmioty gazownicze  

 
                 - przemysł  2. Zakup z odmetanowania kopalń  
 
                 - sektor usług i użyteczności publicznej  

3 Zakup z innych źródeł krajowych  
                 - gospodarstwa domowe  

4 Produkcja odazotowni 
 
 

                - eksport  
5. Stabilizacja 

2. Zużycie własne   
6. Zakup z importu w temp. 20oC (GOST) 3. Straty  i różnice bilansowe  

7. Zakup z importu, przeliczony na warunki 
standardowe, (temp. 15oC i 760 mm Hg) 

 
- zakładów wydobywczych  

 w tym - ilość gazu spalona w pochodniach  8. Pobór z magazynowania   - ilość gazu wypuszczona do atmosfery  
 

 - w sieci  do 
poz.  Średnia wartość opałowa w MJ/m3 

I.  
1.  

4. Rozchód na przemiany technologiczne  

2.  
3.  
4.  

5. Zatłaczanie do magazynowania  

5.  
7.  
8.  

 



 
Dział II. Gaz zaazotowany        ( mln m3 ) 

         
Poz. Wyszczególnienie  Ilość Poz. Wyszczególnienie Ilość 

   

I. Przychód (poz. 1 - 3) II. 
   

 Rozchód (poz. 1 - 6)  

1. Wydobycie ze złóż własnych 1. Sprzedaż ogółem  

    - w tym ze złóż czysto gazowych  z tego: - inne podmioty gazownicze  
   

                          - przemysł  

 2.  Z systemu przesyłowego gazu wysokometanowanego 
  

                         - sektor usług i użyteczności publicznej  

   
3. Zakup z innych źródeł krajowych  
   

                         - gospodarstwa domowe  

4.  Stabilizacja  

  
2. Wsad do odazotowni  

do  Średnia wartość opałowa w MJ/m3 
poz.  

  
3. Zużycie własne   

  
I.  
  

4. Straty i różnice bilansowe 

   - zakładów wydobywczych  

1.   
   w tym: - ilość gazu spalona w pochodniach  
     

2.  - ilość gazu wypuszczona do atmosfery  
    

   - w sieci  3. 
 
 4. 
 

 

 

 

 



 

Dział III.  Gazy uzyskane z gazów ciekłych   (tys. m3) 
 

 

 Ilość 

Poz. mieszanka gaz 

 

Wyszczególnienie 

propan - butan rozprężony 
 

I. Przychód  
 
 

II.  Rozchód  
 
 

1. Sprzedaż ogółem  

 
z tego: - przemysł   

  - sektor usług i użyteczności publicznej

  - gospodarstwa domowe 

2.  Zużycie własne  

3. Straty i różnice bilansowe 
 
 

4. Wartość opałowa (MJ/m3) 
 

Sporządził : ........................................................................ 
                     (imię i nazwisko oraz tel. z nr kierunkowym) 

                     Data........................................



 

Dział IV. Długość sieci gazowej  (wypełniać raz w roku – wg stanu na 31 grudnia) 
  

Sieć przesyłowa 

  Średnica         ( mm ) Długość   ( km ) 

1 do 300  

2 300 -   499 

3 500 -   699 

4 700 -   899 

5 900 -  1099 

6 1100 -  1299 

7 powyżej 1300 

8 Ogółem sieć przesyłowa    ( 1 - 7 ) 

Sieć rozdzielcza 

9 Sieć rozdzielcza ogółem 

10 Ogółem sieć     ( 8 + 9 ) 

 Sporządził : .......................................................................... 
                      (imię i nazwisko oraz tel. z nr kierunkowym) 

                      Data........................................ 
 

 

 



 

Dział V. Pojemność  zbiorników  magazynowych (wypełniać raz w roku - wg stanu na 31 grudnia) 
 

 (mln m3  w temp. 15o C i 760 mm Hg) 

Rodzaje formacji geologicznych 
Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE 

Zczerpane złoża 
gazu lub ropy 

Struktury 
wodonośne Kawerny solne Wyrobiska 

górnicze 
Inne 

(wymienić) Razem 

1. Liczba magazynów Szt.       

Ogółem       

Gaz buforowy x)       2. Pojemność całkowita 

Gaz roboczy       

3. Maksymalny dzienny 
pobór z magazynu Ogółem       

Ogółem       

Gaz buforowy x)       4. Ilość faktycznie 
zmagazynowana 

Gaz roboczy       

5. Wartość opałowa MJ/m3       

 

x) W przypadku Wierzchowic także gaz zaazotowany 

  Sporządził : .......................................................................... 
                        (imię i nazwisko oraz tel. z nr kierunkowym) 

                        Data........................................ 



Dział VI  Ceny gazu ziemnego 

 
a. Średnie ceny gazu ziemnego wg grup odbiorców końcowych w zł/m3  

        w miesiącu ......................    ..............  roku  
 

 1. Gaz ziemny wysokometanowy 

Pobór roczny Ceny 
Poz. Grupa odbiorców 

m3 GJ GWh z podatkiem VAT bez podatku VAT 

 

1. 

 

 

Gospodarstwa domowe 
wykorzystujące gaz do 
przygotowania posiłków i cieplej 
wody 

 

do 330,3 

 

do 12,6 

 

do 0,0035 

 

  

 

2. 

 

 

Gospodarstwa domowe 
wykorzystujące gaz do ogrzewania 
pomieszczeń 

 

ponad 330,3     
do 2 831,2 

 

ponad 12,6       
do 108,0 

 
ponad 0,0035  

do 0,03 

  

 

3. 

 

Sektor usług i użyteczności 
publicznej 

 

 

ponad 2 831,2   
do 122 683,3 

 

ponad 108,0      
do 4 680,0 

 
ponad 0,03 

do 1,3 

  

 

4. 

 

 

Średni przemysł 

 

 

ponad 122 683,3 
do 3 303 012,0 

 

ponad 4 680,0    
do 126 000,0 

 

ponad 1,3 do 35 
  

 

5. 

 

 

Wielki przemysł 

 

ponad           
3 303 012,0 

 

ponad           
126 000,0 

 

ponad 35 
  

 

 

 
 



 Średnie ceny gazu ziemnego wg grup odbiorców końcowych w zł/m3  

     w miesiącu ....................................  roku .................... 
 

2. Gaz ziemny zaazotowany 

Pobór roczny Ceny 
Poz. Grupa odbiorców 

m3 GJ GWh z podatkiem VAT bez podatku VAT 

 

1. 

 

 

Gospodarstwa domowe 
wykorzystujące gaz do 
przygotowania posiłków i cieplej 
wody  

 

do 520,9 

 

do 12,6 

 

do 0,0035 

 

  

 

2. 

 

 

Gospodarstwa domowe 
wykorzystujące gaz do ogrzewania 
pomieszczeń  

 

ponad 520,9     
do 4 464,7 

 

ponad 12,6       
do 108,0 

 
ponad 0,0035  

do 0,03 

  

 

3. 

 

Sektor usług i użyteczności 
publicznej 

 

 

ponad 4 464,7  
do 193 468,4 

 

ponad 108,0     
do 4 680,0 

 
ponad 0,03 

do 1,3 

  

 

4. 

 

 

Średni przemysł 

 

 

ponad 193 468,4 
do 5 208 764,0 

 

ponad 4 680,0  
do 126 000,0 

 

ponad 1,3 do 35 
  

 

5. 

 

 

Wielki przemysł 

 

ponad           
5 208 764,0 

 

ponad 126 000,0

 

ponad 35 
  

 
Sporządził :  ................................................................................................. 
                     (imię i nazwisko oraz tel. z nr kierunkowym) 

                     Data.............................................................. 



 
 
 
b. Średnie ceny gazu ziemnego w ................... kwartale ................... roku 

        w zł/m3  (wypełniać ze sprawozdaniem za miesiąc kończący kwartał) 
 

.................... kwartał  .................... roku Rodzaj gazu Grupa odbiorców 

z podatkiem VAT bez podatku VAT 

przemysł 
  

sektor usług i użyteczności publicznej 
  Gaz ziemny 

wysokometanowy 

gospodarstwa domowe 
  

przemysł 
  

sektor usług i użyteczności publicznej 
  Gaz ziemny 

zaazotowany 

gospodarstwa domowe 
  

 
Sporządził :  ................................................................................................. 
                     (imię i nazwisko oraz tel. z nr kierunkowym) 

                     Data.............................................................. 

 



 
 
c. Średnie ceny gazu ziemnego w  ................... roku 

        w zł/m3  (wypełniać w ramach sprawozdania rocznego) 
 

........................ rok Rodzaj gazu Grupa odbiorców 

z podatkiem VAT bez podatku VAT 

przemysł 
  

sektor usług i użyteczności publicznej 
  Gaz ziemny 

wysokometanowy 

gospodarstwa domowe 
  

przemysł 
  

sektor usług i użyteczności publicznej 
  Gaz ziemny 

zaazotowany 

gospodarstwa domowe 
  

 
Sporządził : ................................................................................................. 
                    (imię i nazwisko oraz tel. z nr kierunkowym) 

                    Data.............................................................. 

 


