Objaśnienia do formularza G-10.8
Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2020 r.
Do sporządzania sprawozdania zobowiązani są: przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną,
operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstwa dystrybucyjne, w których nie nastąpiło
wydzielenie operatora oraz operatorzy ogólnodostępnej stacji ładowania.
1. Zużycie energii elektrycznej
Wiersz 01 – Ogółem województwo – należy wykazać sumę wszystkich miast i terenów wiejskich
w danym województwie, objętych zasięgiem działania przedsiębiorstwa składającego sprawozdanie.
Wiersz 02 – tereny pozamiejskie – wieś razem – należy wykazać sumę dla wszystkich gmin wiejskich
oraz obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich w danym województwie, objętych zasięgiem działania
przedsiębiorstwa.
Wiersz 03 – miasta razem – należy wykazać sumę dla wszystkich miast w danym województwie,
objętych zasięgiem działania przedsiębiorstwa.
W następnych grupach wierszy (począwszy od wiersza 04) należy wykazać zgodnie z rosnącym
porządkiem identyfikatorów terytorialnych:
1. poszczególne powiaty w porządku alfabetycznym oraz w ramach każdego powiatu poszczególne
miasta imiennie, także w porządku alfabetycznym,
2. poszczególne miasta na prawach powiatu w porządku alfabetycznym.
2. Zasady podziału terytorialnego
Obowiązuje wykaz jednostek podziału terytorialnego według stanu na koniec roku sprawozdawczego.
Zmiany podziału terytorialnego, jakie zachodzą na terenie województw, powinny być aktualizowane na
bieżąco przez przedsiębiorstwa na podstawie danych GUS.
Identyfikator terytorialny – województwa (dwucyfrowy), powiatu (dwucyfrowy), miasta (trzycyfrowy,
gdzie trzecia cyfra oznacza rodzaj jednostki) (łącznie 7 cyfr) – powinien być zgodny z wykazem GUS.
3. Zasady określania grup zużycia
Dane wykazywane w kolumnach 3−26 dotyczących odbiorców końcowych i drobnych dystrybutorów
lokalnych posiadających umowy kompleksowe według art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) powinny być zgodne z danymi podawanymi
w sprawozdaniu o symbolu G−10.4(Ob)k Dział 1. Powyższe kolumny wypełniają przedsiębiorstwa obrotu.
Dane wykazywane w kolumnach 29−50, dotyczących odbiorców końcowych i drobnych dystrybutorów
lokalnych posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji według art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne powinny być zgodne z danymi podawanymi w sprawozdaniu
o symbolu G−10.4(D)k Dział 1 (wiersze 02 do 08). Kolumny te wypełniają operatorzy systemów
dystrybucyjnych.
Kolumna 2 – należy podać wielkość zużycia we własnym przedsiębiorstwie na cele dystrybucji,
administracyjno-gospodarcze,
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Kolumny 6, 10, 32 oraz 36 – wypełnia tylko spółka PKP-Energetyka Sp. z o.o.
Kolumny 27, 28 – należy wykazać nielegalny pobór energii elektrycznej, który nie powinien być
ujmowany w kolumnach od 2 do 26 (wypełniają operatorzy systemów dystrybucyjnych).

W kolumnach 52−60 operator ogólnodostępnej stacji ładowania wykazuje dane dotyczące energii
elektrycznej dostarczonej do stacji ładowania na potrzeby świadczenia usług ładowania oraz na potrzeby
funkcjonowania stacji ładowania na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o
której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 755, z późn. zm.) zawartej z operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania.
Punkt ładowania normalnej mocy (kolumny 53−55) – punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej
22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych
niż ogólnodostępne stacje ładowania.
Punkt ładowania dużej mocy (kolumny 56−58) – punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW.
W kolumnie 59 należy wykazać energię elektryczną dostarczoną do ogólnodostępnej stacji ładowania
na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania.

