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Termin przekazania: 

zgodnie z PBSSP 2021 r. 

 

 

Numer identyfikacyjny - REGON 

   za 2021 rok    
 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062). Dane pozyskiwane w drodze 

badania są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, a wykorzystane zostaną wyłącznie do zbiorczych opracowań. 

Dział 1. Elektrownie wodne o dopływie naturalnym, wiatrowe, inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki 

kogeneracji 

Nazwa elektrowni, 

adres elektrowni 

(kod pocztowy, 

miejscowość, ulica) 

Kod  

województwa 

Kod 

powiatu 
Rodzaj 

elektrowni 

Moc 
zainstalowana 

 

Moc  

osiągalna  
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elektrycznej 
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własne  
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Dział 2. Elektrownie szczytowo-pompowe lub z członem pompowym 

Nazwa elektrowni, adres elektrowni 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica) 

Kod 

województwa 
Kod 

powiatu 

Moc 

zainstalowana 
(MW) 

Moc 

osiągalna 
(MW) 

Produkcja 
energii elektrycznej (MWh) Zużycie 

własne 
(MWh) 

Zużycie 
na 

pompowanie 

(MWh) 
ogółem 

z wody 
dopompowanej 
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Dział 3. Elektrownie niezależne: wodne i inne instalacje odnawialnego źródła energii oraz jednostki kogeneracji 

Nazwa  

przedsiębiorstwa 

(właściciel)  

Lokalizacja  

elektrowni 

(kod pocztowy, 

miejscowość, ulica) 

REGON 
Kod 

województwa 

Kod 

powiatu 

Kod 

gminy 

Rodzaj 

elektrowni 

Nazwa 

rzeki 

Moc 

zainstalowana 

Moc 

osiągalna 
Przyczyna 

zmiany 

mocy 

Produkcja 

energii 

elektrycznej 

brutto 

Energia 

wprowadzona 

do sieci 
Liczba 

wytwórców 

MW MWh 
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Uwaga: Dane należy wykazywać w liczbach całkowitych (bez znaku po przecinku), z wyjątkiem danych o mocy zainstalowanej  

i osiągalnej, które należy podawać z dokładnością do 0,001 MW. Ponadto w dziale 3 dane o produkcji energii elektrycznej, 

zużyciu i energii wprowadzonej do sieci należy wykazywać z dokładnością do 0,001 MWh. 

Przed wypełnieniem należy przeczytać objaśnienia. 

 

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 
 

 

..…………………..…………  ..………..…………...........… 

(imię, nazwisko i telefon osoby 
sporządzającej sprawozdanie) 

 
(imię, nazwisko i telefon osoby  
zatwierdzającej sprawozdanie) 

 

 

 


