
 

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa     

Nazwa jednostki sprawozdawczej 

 

 

G-11g 

Sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii 

standardowych odbiorców końcowych 

Agencja Rynku Energii S.A. 

Portal sprawozdawczy ARE 

www.are.waw.pl 

Numer identyfikacyjny - REGON 

 

 

 

a)  za okres 01.01.2014 r. – 30.06.2014 r. 

b)  za okres 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r. 

Przekazać w terminie: 

 

a) do dnia 20 lipca 2014 r.  

b) do dnia 20 stycznia 2015 r. 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591,  

z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1159). Dane pozyskiwane w drodze badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do 

zbiorczych opracowań. 

Dział 1. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych  

Kategorie odbiorców standardowych 
Liczba 

odbiorców 

Łączne   

zużycie gazu          

za okres 

ostatnich                 

12 miesięcy 

Łączne zużycie 

gazu               

za okres 

ostatnich                   

6 miesięcy 

Średni 

maksymalny 

pobór 

godzinowy 

Średnia cena 

sprzedanego 

gazu 

Średnia 

jednostkowa 

wartość podatku 

akcyzowego 

Średnia 

jednostkowa 

opłata za usługi  

przesyłowe i 

dystrybucyjne 
Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

(w GJ (GCV)) (w szt.) (w GJ) (w GJ) (w GJ/h) (w zł/GJ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Małe gospodarstwa domowe (0; 20) 01    X    

Średnie gospodarstwa domowe <20; 200> 02    X    

Duże gospodarstwa domowe Powyżej 200 03    X    

Bardzo małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
(0; 1000) 04        

Małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000;10000) 05        

Średnie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<10000;100000) 06        

Duże przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<100000;1000000) 07        

Wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000000;4000000> 08        

Bardzo wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
Powyżej 4000000 09        

Dział 1. Ceny gazu ziemnego wysokometanowego według kategorii standardowych odbiorców końcowych (dok.) 

Kategorie odbiorców standardowych 
Średnia 

jednostkowa 

wartość podatków 

dotyczących usług 

przesyłowych i 

dystrybucyjnych 

Średnia 

jednostkowa 
opłata 

abonamentowa 

Średnia 

jednostkowa 
wartość 

pozostałych  

opłat 

Średnia 

jednostkowa 
wartość 

rabatów             

i upustów 

Łączna średnia cena gazu ziemnego 

wysokometanowego 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków  

bez  podatku 

VAT 

ze wszystkimi 

podatkami 

(w GJ (GCV)) (w zł/GJ) 

0 8 9 10 11 12 13 14 

Małe gospodarstwa domowe (0; 20) 01        

Średnie gospodarstwa domowe <20; 200> 02        

Duże gospodarstwa domowe Powyżej 200 03        

Bardzo małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
(0; 1000) 04        

Małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000;10000) 05        

Średnie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<10000;100000) 06        

Duże przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<100000;1000000) 07        

Wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000000;4000000> 08        

Bardzo wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
Powyżej 4000000 09        

 



 

Dział 2. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych  

Kategorie odbiorców standardowych 
Liczba 

odbiorców 

Łączne   

zużycie gazu          

za okres 
ostatnich                 

12 miesięcy 

Łączne zużycie 

gazu               

za okres 
ostatnich                   

6 miesięcy 

Średni 

maksymalny 
pobór 

godzinowy 

Średnia cena 

sprzedanego 
gazu 

Średnia 

jednostkowa 

wartość podatku 

akcyzowego 

Średnia 

jednostkowa 

opłata za usługi 

przesyłowe i 

dystrybucyjne 
Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

(w GJ (GCV)) (w szt.) (w GJ) (w GJ) (w GJ/h) (w zł/GJ) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Małe gospodarstwa domowe (0; 20) 01    X    

Średnie gospodarstwa domowe <20; 200> 02    X    

Duże gospodarstwa domowe Powyżej 200 03    X    

Bardzo małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
(0; 1000) 04        

Małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000;10000) 05        

Średnie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<10000;100000) 06        

Duże przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<100000;1000000) 07        

Wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000000;4000000> 08        

Bardzo wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
Powyżej 4000000 09        

 

Dział 2. Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) według kategorii standardowych odbiorców końcowych (dok.) 

Kategorie odbiorców standardowych 
Średnia 

jednostkowa 

wartość podatków 

dotyczących usług 

przesyłowych i 

dystrybucyjnych 

Średnia 

jednostkowa 

opłata 

abonamentowa 

Średnia 

jednostkowa 

wartość 

pozostałych  

opłat 

Średnia 

jednostkowa 

wartość 

rabatów             

i upustów 

Łączna średnia cena gazu ziemnego 
wysokometanowego 

Rodzaj  

odbiorcy 

Zakres rocznego            

zużycia gazu 

bez żadnych 

podatków  

bez  podatku 

VAT 

ze wszystkimi 

podatkami 

(w GJ (GCV)) (w zł/GJ) 

0 8 9 10 11 12 13 14 

Małe gospodarstwa domowe (0; 20) 01        

Średnie gospodarstwa domowe <20; 200> 02        

Duże gospodarstwa domowe Powyżej 200 03        

Bardzo małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
(0; 1000) 04        

Małe przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000;10000) 05        

Średnie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<10000;100000) 06        

Duże przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<100000;1000000) 07        

Wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
<1000000;4000000> 08        

Bardzo wielkie przedsiębiorstwa 

przemysłowe 
Powyżej 4000000 09        

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1 
 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2 
 

 

Przed wypełnieniem formularza prosimy o przeczytanie objaśnień! 

 
 

.................................................................... 
(imię, nazwisko i telefon osoby, 

która sporządziła sprawozdanie) 

 

............................................. 
(miejscowość, data) 

 

................................................................. 
(imię, nazwisko i telefon osoby 

zatwierdzającej sprawozdanie) 

 


