
OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.6  

 

Objaśnienia dotyczą wzoru formularza obowiązującego za 2011 r. 

Sprawozdanie wypełniają: 

− przedsiębiorstwa obrotu w zakresie elektrowni wodnych, wiatrowych lub opartych na innych 

odnawialnych źródłach energii, a takŜe w zakresie kogeneracji na małą skalę (elektrociepłownie   

o mocy nie większej niŜ 1 MW)  znajdujących się w ich strukturze organizacyjnej (Dział 1), 

− operatorzy systemów dystrybucyjnych w zakresie elektrowni niezaleŜnych wodnych lub opartych 

na innych źródłach energii odnawialnej, a takŜe w zakresie kogeneracji na małą skalę 

(elektrociepłownie o mocy nie większej niŜ 1 MW) od których operator systemu dystrybucyjnego 

(OSD) odbiera energię elektryczną  do własnej sieci lub którym potwierdza dane, dotyczące ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii lub w wysokosprawnej 

kogeneracji, zawarte we wniosku do Prezesa URE o przyznanie świadectw pochodzenia (Dział 3),  

− elektrownie i zespoły elektrowni wodnych zaklasyfikowane według PKD 2007 do grupy 35.1  

      (Dział 1), 

− elektrownie i farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej  Pz ≥ 10 MW (Dział 1), 

− elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym (Dział 2). 

Kod województwa (2 znaki) powinien być zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia            

1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru 

urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz  związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej            

i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn zm.) z „Wykazem identyfikatorów i nazw 

jednostek podziału terytorialnego kraju” GUS, Warszawa 1999. 

NaleŜy wykazywać kod województwa(powiatu), na terenie którego połoŜona jest elektrownia; moŜe on być inny                 

niŜ kod województwa (powiatu) właściwego dla siedziby spółki dystrybucyjnej. 

Dział 1. Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, w iatrowe, inne źródła odnawialne oraz układy 

kogeneracyjne 

W tym dziale naleŜy wyszczególnić własne elektrownie wodne o dopływie naturalnym , wiatrowe i farmy wiatrowe 

o mocy zainstalowanej  Pz ≥ 10 MW (łącznie z tymi, które są eksploatowane przez powołane do tego spółki 

dzierŜawiące majątek elektrowni ) inne źródła odnawialne oraz źródła kogeneracyjne (kogeneracja na małą skalę: 

elektrociepłownie o mocy do 1 MW). NaleŜy wpisać nazwę elektrowni oraz dane wymagane w formularzu.                  

Moc zainstalowaną i osiągalną naleŜy podać wg stanu na koniec roku.  

Moc zainstalowaną, osiągalną naleŜy podawać w megawatach,  dla małych elektrowni z dokładnością                   

do tysięcznych części MW (1kW), i tak jeŜeli moc osiągalna wynosi 30 kW, naleŜy podać 0,030 MW. 

W kolumnie 3 naleŜy zastosować następujące symbole: 

     dla elektrowni wodnych    - EW, 

     dla elektrowni biogazowych: 

- gaz wysypiskowy           - BGW, 

- osady ściekowe           - BGO, 

- pozostałe (na przykład odchody zwierzęce)        - BGP, 

     dla elektrowni wiatrowych            - W, 

     dla elektrowni na biomasę:   



- biomasa leśna            - BML, 

- biomasa rolnicza ( w tym uprawy energetyczne)  - BMR, 

- biomasa odpadowa           - BMO, 

- inne rodzaje biomasy           - BMI,  

     dla generacji rozproszonej            - GR, 

     dla pozostałych elektrowni            - IN.  

 
Kolumny 8 - 10 - naleŜy podać ilość energii elektrycznej uprawniającej wytwórcę do złoŜenia wniosku   

o przyznanie świadectw pochodzenia. 

Dział 2. Elektrownie szczytowo-pompowe lub z człone m pompowym 

Dział ten wypełniają: 

- ZEW Solina-Myczkowce sp. z o.o. - dla Elektrowni Solina, 

- ZEW Dychów SA - dla Elektrowni Dychów, 

- ZE Słupsk SA - dla Elektrowni śydowo, 

- ZEW Porąbka-śar SA - dla Elektrowni śar, 

- Elektrownia śarnowiec S.A., 

- ZZW Czorsztyn-Niedzica-Sromowce WyŜne S.A. - dla Elektrowni Niedzica. 

 

Dział 3. Elektrownie niezale Ŝne: wodne i inne źródła odnawialne oraz układy kogeneracyjne 
 

W tym dziale naleŜy wymienić niezaleŜne elektrownie wodne, inne źródła odnawialne (z wyłączeniem 

wiatrowych elektrowni i farm o mocy zainstalowanej  Pz ≥ 10 MW) oraz źródła kogeneracyjne (kogeneracja 

na małą skalę: elektrociepłownie o mocy do 1MW) będące własnością osób prywatnych lub spółek, od których 

operator systemu dystrybucyjnego wprowadza do własnej sieci energię elektryczną. NaleŜy podać ich moc 

zainstalowaną i osiągalną, energię wyprodukowaną oraz wprowadzoną do sieci. W przypadku braku danych                        

o produkcji energii elektrycznej brutto naleŜy podać wielkość produkcji energii elektrycznej netto. 

 

W kolumnie  4  naleŜy zastosować symbole podane w objaśnieniach do Działu 1. 

Dla elektrowni wodnych poniŜej 1 MW naleŜy wpisać symbol : MEW. 

W kolumnie 8  naleŜy wpisać, w przypadku zmiany mocy zainstalowanej lub osiągalnej urządzeń, przyczynę 

zmiany stosując następujące symbole: 

I  - inwestycja (wprowadzenie do eksploatacji nowego urządzenia), 

K - korekta (dotyczy mocy osiągalnej i moŜe być spowodowana wieloma przyczynami, np. likwidacją 

kotła współpracującego z turbinami, modernizacją turbozespołu itp.),  

L - likwidacja (np. likwidacja turbozespołu), 

M - modernizacja, 

O - zmiany organizacyjne. 

 
Kolumny 11–13   – naleŜy podać ilość energii elektrycznej uprawniającej wytwórcę do złoŜenia wniosku 

o przyznanie świadectw pochodzenia. 

 

 


