
MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ     pl. Trzech Krzyży 3/5,  00 - 507 Warszawa 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Numer identyfikacyjny - REGON 

G - 10.9  
 

Sprawozdanie o działalności 
wytwórców, dystrybutorów 

i przedsiębiorstw obrotu ciepłem 
za rok 2003  

Klasa PKD ………………… 
 

Agencja Rynku Energii S.A. 
00 - 950 Warszawa 1, skr. poczt. 143 

 

Przekazać / wysłać w terminie do dnia 20 lutego  

Dział 1. Produkcja ciepła i wskaźniki techniczno-ekonomiczne 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary 

w jednostkach miary w GJ 

0 1 2 

Moc zainstalowana źródła ciepła 01  X 
Moc osiągalna źródła ciepła 02  X 

do sprzedaży 03  X 
na potrzeby własne 04  X Moc wykorzystana 

na inne cele 05 

MW 

 X 
Produkcja ciepła ogółem 06 X  

w tym:   zużycie na potrzeby własne  07 
GJ 

X  
Zużycie paliwa podstawowego 08 t lub m3  X 
Średnia wartość opałowa paliwa podstawowego 09 kJ / kg  X 
Energia chemiczna paliwa podstawowego 10 X  
Energia chemiczna innych paliw 11 X  
Energia chemiczna ogółem (w. 10 + 11) 12 

GJ 

X  
Jednostkowe zużycie paliw na produkcję ciepła 13 MJ / GJ  X 

60 węgiel kamienny do celów energetycznych 14   
61 węgiel kamienny koksowy 15   
62 koks 16   
03 węgiel brunatny 17   
96 olej opałowy lekki 18   
99 olej opałowy ciężki wysokosiarkowy 19   
98 olej opałowy ciężki niskosiarkowy 20   

64 
olej napędowy do szybkoobrotowych silników 
z zapłonem samoczynnym (paliwo dieslowe) 

21   

10 
olej napędowy do silników średnio i wolnoobrotowych 
z zapłonem samoczynnym (paliwo żeglugowe) 

22 

t 

  

13 gaz ziemny wysokometanowy 23   
14 gaz ziemny zaazotowany 24   
16 gaz koksowniczy 25   
19 gaz wielkopiecowy 26 

tys.m3 

  
12 gaz ciekły 27 t   
15 gaz ziemny z odmetanowania pokładów węgla 28 tys.m3   
79 paliwa odpadowe gazowe 29 X  
27 gaz gnilny (biogaz) 30 X  
33 paliwa odpadowe stałe 31 X  
34 odpady przemysłowe stałe i ciekłe 32 X  
35 odpady komunalne 33 X  
23 ciepło w parze i gorącej wodzie 34 X  

Zużycie 
paliwa 

podstawowego 

kod 
i nazwa 
paliwa 

93 energia geotermalna 35 

GJ
 

X  

 



Dział 1. Produkcja ciepła i wskaźniki techniczno-ekonomiczne (dok.) 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary w jednostkach miary w GJ 

0 1 2 

Straty ciepła w sieci 36 GJ X  
Wskaźnik strat ciepła 37 %  X 
Straty mocy cieplnej 38 MW  X 
Straty nośnika ciepła 39 t lub m3  X 
Zatrudnienie w działalności energetycznej 40 osoby  X 

Dział 2. Sprzedaż ciepła z własnej produkcji  

Rodzaj nośnika ciepła 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary woda grzewcza woda technologiczna para technologiczna 

Razem (kol. 1 + 2 + 3) 

0 1 2 3 4 

Moc zamówiona 01 MW     
Sprzedaż ciepła 02 GJ     
Sprzedaż nośnika ciepła  03 m3 lub t     
Opłaty za moc zamówioną 04     
Opłata za ciepło 05 

tys. zł 
    

Opłaty za sprzedaż nośnika 06 zł     
 

Dział 3. Sprzedaż i przesył ciepła własną siecią ciepłowniczą 
Rodzaj nośnika ciepła 

Wyszczególnienie 
Jedn. 
miary woda grzewcza woda technologiczna para technologiczna 

Razem (kol.  1 + 2 + 3) 

0 1 2 3 4 

z produkcji 
własnej 

01     Moc 
zamówiona 

z zakupu 02 
MW/mies. 

    
z produkcji 
własnej 

03     Sprzedaż 
ciepła 

z zakupu 04 
GJ 

    
Sprzedaż nośnika ciepła  05 m3 lub t     
Opłaty za moc zamówioną 06     
Opłata za ciepło 07 

tys. zł 
    

Opłaty za sprzedaż nośnika 08 zł     
09 MW     Przesył ciepła 

z wykorzystaniem 
zasady TPA 10 GJ     

stałe 11     Opłaty        
za przesył zmienne 12     

Opłaty abonamentowe 13 

tys. zł 

    
Długość sieci ciepłowniczej 14 km  
Pojemność zładu sieci 15 m3  
Dział 4. Pozostała sprzedaż ciepła 

Rodzaj nośnika ciepła 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary woda grzewcza woda technologiczna para technologiczna 

Razem (kol.  1 + 2 + 3) 

0 1 2 3 4 

Moc zamówiona 01 MW     
Sprzedaż ciepła 02 GJ     
Sprzedaż nośnika ciepła  03 m3 lub t     
Opłaty za moc zamówioną 04     
Opłaty za ciepło 05 

tys. zł 
    

Opłaty za nośnik ciepła 06 zł     

Dział 5. Zakup ciepła i usług przesyłowych  



Rodzaj nośnika ciepła 
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary woda grzewcza woda technologiczna para technologiczna 

Razem (kol.  1 + 2 + 3) 

0 1 2 3 4 

Moc zamówiona 01     
w tym:  na potrzeby własne 02 

MW 
    

Zakup ciepła 03     
w tym:  na potrzeby własne 04 

GJ 
    

Zakup nośnika ciepła  05     
w tym:  na potrzeby własne 06 

m3 lub t 
    

Opłaty za moc zamówioną 07     
Opłaty za zakupione ciepło 08     

stałe 09     Opłaty 
za przesył zmienne 10 

tys. zł 

    
Opłaty za zakupiony nośnik ciepła 11 zł     
Opłata abonamentowa 12 tys. zł     

Dział 6. Wynik finansowy według rodzajów działalności, w tys. zł 
Działalność wytwórcza Działalność dystrybucyjna 

Wyszczególnienie Wytwarzanie 
ciepła 

Uzdatnianie 
nośnika 

Przesyłanie 
i dystrybucja 

Obsługa handlowa 
odbiorców 

Obrót 
 ciepłem 

Razem 

0 1 2 3 4 5 6 

Przychody ze sprzedaży 01       
Koszty prowadzenia działalności  (w. 03 + 07) 02       

w tym:   koszty zmienne  03       
w tym:  paliwo 04   x x x  

zakup ciepła 05 x      
ciepło 
z produkcji własnej 

06 x    x  

koszty stałe 07       

w tym:   amortyzacja 08     x  
wynagrodzenia 
i świadczenia 

09       

remonty 10     x  
opłaty 
za przesył 

11       

Koszty zarządu 12       
Koszty sprzedaży 13       
Wynik na sprzedaży (w. 01- 02 - 12 - 13) 14       
Pozostałe przychody 15 x x x x x  
Pozostałe koszty 16       
Przychody finansowe 17 x x x x x  

w tym: odsetki od przetermino -
wanych należności 

18 x x x x x  

Koszty finansowe 19       
Łączny wynik finansowy  
(w. 14 + 15 + 17 - 16 -19) 

20 x x x x x  

Wartość środków trwałych brutto 21  x  x   
Wartość środków trwałych netto 22  x  x   
Uwaga : Dane w sprawozdaniu wykazywać w liczbach całkowitych z jednym miejscem po przecinku, z wyjątkiem mocy zamówionej, którą należy   

wykazywać z trzema miejscami po przecinku. 
Nazwisko, imię i telefon osoby, 
która sporządziła sprawozdanie ………………………… 

Pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy 

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

……………………………………….. 

 


