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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
 
  

Numer identyfikacyjny - REGON 
  

GAZ-3 
 

Sprawozdanie o działalności 
przedsiębiorstw gazowniczych  

 
za okres od początku roku do końca 
miesiąca: ..........................  2005 r.1) 

za rok 2004 1) 

Agencja Rynku Energii S.A. 
00-950 Warszawa 
skr. poczt. 143 
 
 
Przekazać / wysłać w terminie do 25 dnia 
kalendarzowego po każdym miesiącu 
sprawozdawczym oraz do 30 kwietnia       
z danymi za rok 

1) Niepotrzebne skreślić 

 
Dział 1. Bilans gazu ziemnego wysokometanowego (mln m3) 

Wyszczególnienie Ilość 
Średnie ciepło 

spalania w MJ/m3

0 1 2 

Przychód (wiersze: 02+04+05+06+09+10+11+12) 01   

Wydobycie ze złóż własnych 02   

     w tym: - ze złóż czysto gazowych 03  X 

Z domieszania innych gazów 04   

Zakup z odmetanowania kopalń 05   

Zakup z innych źródeł krajowych 06   

                          z tego: - z grupy kapitałowej PGNiG S.A.  07   

                                      - spoza grupy kapitałowej PGNiG S.A. 08   

Produkcja odazotowni 09   

Zakup z zagranicy 10   

Pobór z magazynów podziemnych 11   

Pobór z magazynowania w sieci 12   

Rozchód (wiersze: 14+20+21+22+27+28) 13  X 

Sprzedaż ogółem 14  X 

     z tego: - inne podmioty gazownicze 15  X 
- przemysł 16  X 
- sektor usług i użyteczności publicznej 17  X 
- gospodarstwa domowe 18  X 
- za granicę 19  X 

Do mieszania z innymi gazami 20  X 
Zużycie własne 21  X 
Straty i różnice bilansowe: 22  X 

   - zakładów wydobywczych 23  X 
      w tym: - ilość gazu spalona w pochodniach 24  X 
      w tym  - ilość gazu wypuszczona do atmosfery 25  X 
   - w sieci 26  X 
Zatłaczanie do magazynów podziemnych 27  X 
Zatłaczanie do magazynowania w sieci 28  X 



Dział 2. Obrót z zagranicą gazem ziemnym wysokometanowym (mln m3) 

Wyszczególnienie / Kraj Ilość 
Średnie ciepło 

spalania w MJ/m3

0 1 2 

Zakup za granicą (suma wierszy: 02+08)* 01   

Import wg krajów pochodzenia/zakupu (suma wierszy: 03÷07) 02   

 03   

 04   

 05   

 06   

 07   

Nabycie wewnątrzwspólnotowe wg krajów pochodzenia/zakupu (suma 
wierszy: 09÷13) 08   

 09   

 10   

 11   

 12   

 13   

Sprzedaż za granicę (suma wierszy: 15+21) ** 14   

Eksport wg krajów docelowych / sprzedaży (suma wierszy: 16÷20) 15   

 16   

 17   

 18   

 19   

 20   

Dostawa wewnątrzwspólnotowa wg krajów docelowych (suma wierszy: 22÷26) 21   

 22   

 23   

 24   

 25   

 26   

*   Sumaryczny zakup za granicą musi być zgodny z wielkością podaną w wierszu 10 Działu 1. 
** Sumaryczna sprzedaż za granicą musi być zgodna z wielkością podaną w wierszu 19 z Działu 1. 

 
Dział 3. Bilans gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw (GZ 41,5) (mln m3) 

Wyszczególnienie Ilość 
Średnie ciepło 

spalania w MJ/m3  
0 1 2 

Przychód (wiersze: 02+04+05+06) 01   

Wydobycie ze złóż własnych 02   

    - w tym ze złóż czysto gazowych 03  X 

Z systemu przesyłowego gazu wysokometanowanego 04   

Z domieszania innych gazów 05   

Zakup z innych źródeł krajowych 06   

Rozchód (wiersze: 08+13+14+15+16) 07  X 



Sprzedaż ogółem 08  X 
    z tego: - inne podmioty gazownicze 09  X 
    z tego: - przemysł 10  X 
    z tego: - sektor usług i użyteczności publicznej 11  X 
    z tego: - gospodarstwa domowe 12  X 
Wsad do odazotowni 13  X 
Do mieszania z innymi gazami 14  X 

Zużycie własne 15  X 
Straty i różnice bilansowe: 16  X 
   - zakładów wydobywczych 17  X 
     w tym: - ilość gazu spalona w pochodniach 18  X 
     w tym: - ilość gazu wypuszczona do atmosfery 19  X 
   - w sieci 20  X 
 

Dział 4. Bilans pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych (mln m3) 

Wyszczególnienie Ilość 
Średnie ciepło 

spalania w MJ/m3  
0 1 2 

Przychód (wiersze: 02+04+05+06) 01   

Wydobycie ze złóż własnych 02   

    - w tym ze złóż czysto gazowych 03  X 

Z systemu przesyłowego gazu wysokometanowanego 04   

Z domieszania innych gazów 05   

Zakup z innych źródeł krajowych 06   

Rozchód (wiersze: 08+13+14+15+16) 07  X 
Sprzedaż ogółem 08  X 
    z tego: - inne podmioty gazownicze 09  X 
    z tego: - przemysł 10  X 
    z tego: - sektor usług i użyteczności publicznej 11  X 
    z tego: - gospodarstwa domowe 12  X 
Wsad do odazotowni 13  X 
Do mieszania z innymi gazami 14  X 

Zużycie własne 15  X 
Straty i różnice bilansowe: 16  X 
   - zakładów wydobywczych 17  X 
     w tym: - ilość gazu spalona w pochodniach 18  X 
     w tym: - ilość gazu wypuszczona do atmosfery 19  X 
   - w sieci 20  X 
 
 
 
 
 
 



Dział 5. Bilans gazów uzyskanych z gazów skroplonych (tys. m3)  

Wyszczególnienie 
Mieszanina: propan 
- butan - powietrze 

Mieszanina: propan 
- butan (rozprężony) 

Gaz ziemny 
skroplony          

LNG 

0 1 2 3 

Przychód 01    

Rozchód (wiersze: 03+07+08) 02    

Sprzedaż ogółem 03    

   z tego: - przemysł 04    

   z tego: - sektor usług i użyteczności publicznej 05    

   z tego: - gospodarstwa domowe 06    

Zużycie własne 07    

Straty i różnice bilansowe 08    

Ciepło spalania (MJ/m3) 09    

 
Dział 6. Długość sieci gazowej (wypełniać raz w roku wg stanu na 31 grudnia) 

Wyszczególnienie Długość (km) 

0 1 

Sieć przesyłowa ogółem (suma wierszy: 02÷08) 01  

       z tego o średnicy [mm]:  poniżej 300 02  

                                                 300 – 499 03  

                                                 500 – 699 04  

                                                 700 – 899 05  

                                                900 – 1099 06  

                                              1100 – 1299 07  

                                                  od 1300 08  

Sieć rozdzielcza ogółem 09  

Ogółem sieć (wiersze: 01+09) 10  

 
 
Dział 7. Pojemność zbiorników magazynowych (wypełniać raz w roku - wg stanu na 31 grudnia) (mln m3) 

Wyszczególnienie 
Sczerpane 
złoża gazu 

lub ropy 

Struktury 
wodonośne 

Kawerny 
solne 

Wyrobiska 
górnicze 

Inne Razem 

0 1 2 3 4 5 6 

Liczba magazynów 01       

Pojemność całkowita ogółem 02       

z tego: - gaz buforowy 03       

 - gaz roboczy 04       

Maksymalny dzienny pobór z 
magazynów – ogółem 

05       

Ilość faktycznie zmagazynowana – 
ogółem 

06       

z tego: - gaz buforowy 07       

 - gaz roboczy 08       

Ciepło spalania MJ/m3 09       



Dział 8. Miesięczne ceny gazu ziemnego wysokometanowego wg standardowych grup odbiorców końcowych 
w zł/m3 

Grupa odbiorców 
Ceny netto 

 (bez żadnych podatków) 

0 1 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do przygotowania posiłków i ciepłej wody 
(pobór roczny do 330,3 m3) 

01  

Gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do ogrzewania pomieszczeń (pobór 
roczny ponad 330,3 do 2831,2 m3) 

02  

Sektor usług i użyteczności publicznej (pobór roczny ponad 2831,2 do 122683,3 m3) 03  

Mały przemysł (pobór roczny ponad 122683,3 do 660602,4 m3) 04  

Średni przemysł (pobór roczny ponad 660602,4 do 3303012,0 m3) 05  

Wielki przemysł (pobór roczny ponad 3303012,0 m3) 06  

 
Dział 9. Miesięczne ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) wg grup standardowych odbiorców 
końcowych w zł/m3 

Grupa odbiorców 
Ceny netto 

 (bez żadnych podatków) 

0 1 

Gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do przygotowania posiłków i ciepłej wody 
(pobór roczny do 520,9 m3) 

01  

Gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do ogrzewania pomieszczeń (pobór 
roczny ponad 520,9 do 4464,7 m3) 

02  

Sektor usług i użyteczności publicznej (pobór roczny ponad 4464,7 do 193468,4 m3)  03  

Mały przemysł (pobór roczny ponad 193468,4 do 1041753,0 m3) 04  

Średni przemysł (pobór roczny ponad 1041753,0 do 5208764,0 m3) 05  

Wielki przemysł (pobór roczny ponad 5208764,0 m3) 06  

 
 
Dział 10. Średnie ceny gazu ziemnego w kwartale w zł/m3 (wypełniać ze sprawozdaniem za miesiąc kończący 

kwartał) 

Rodzaj gazu 
Ceny netto 

 (bez żadnych podatków) 

0 1 

Gaz ziemny wysokometanowy - przemysł 01  

Gaz ziemny wysokometanowy - sektor usług i użyteczności publicznej 02  

Gaz ziemny wysokometanowy - gospodarstwa domowe 03  

Gaz ziemny zaazotowany Lw (GZ 41,5) - przemysł 04  

Gaz ziemny zaazotowany Lw (GZ 41,5) - sektor usług i użyteczności publicznej 05  

Gaz ziemny zaazotowany Lw (GZ 41,5) - gospodarstwa domowe 06  

 
 
 
 

 
      
 ................................................                         .............................                         ..................................................... 
  (imię, nazwisko i telefon osoby,                               (miejscowość, data)                               (pieczątka imienna i podpis osoby                                     
która sporządziła sprawozdanie)                                                                                             działającej w imieniu sprawozdawcy) 


