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Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP2022

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Ceny rzeczywiste (w zł)
Jednostka
miary

Kod nośnika

Produkty naftowe i biopaliwa

(łącznie z cłem, podatkiem VAT, akcyzą i opłatą
paliwową)

0

1

Paliwa silnikowe
Benzyna 95 bezołowiowa

01

088

zł/1000 litrów

Benzyna 98 bezołowiowa

02

088

zł/1000 litrów

Mieszanka E85

03

086

zł/1000 litrów

Olej napędowy

04

064

zł/1000 litrów

Mieszanka B20

05

021

zł/1000 litrów

Estry stanowiące samoistne paliwo (B-100)

06

020

zł/1000 litrów

Gaz ciekły

07

012

zł/1000 litrów

08

096

zł/1000 litrów

Ciężki olej opałowy (zawartość siarki > 1 %)

09

099

zł/tonę

Ciężki olej opałowy (zawartość siarki < 1 %)

10

098

zł/tonę

Paliwa domowe
Lekki olej opałowy
Paliwa przemysłowe

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

Objaśnienia do formularza G-11n na rok 2021
Objaśnienia dotyczą wzoru formularza obowiązującego w 2021 r.
Sprawozdanie składają podmioty gospodarcze zaklasyfikowane wg PKD 20071 do klasy 46.71.Z
i 47.30.Z oraz koncesjonowani dystrybutorzy produktów naftowych.
Sprawozdanie ma postać tablicy, w której należy podać średnie ceny rzeczywiste wybranych produktów
naftowych i biopaliw dla określonych kategorii nabywców końcowych obowiązujące w każdy
poniedziałek.
Cena rzeczywista oznacza średnią ważoną cen płaconych przez określone kategorie nabywców
końcowych. Jest to cena brutto zawierająca cła i wszystkie podatki (VAT, akcyzę, opłatę paliwową).
Ceny dla określonych kategorii nabywców dotyczą rynku detalicznego i oznaczają:
− cenę 1000 litrów paliwa na stacji paliw w przypadku paliwa przeznaczonego do transportu
drogowego (paliwa silnikowe, w tym biopaliwa);
− cenę 1000 litrów w przypadku domowego paliwa opałowego dla małych odbiorców, tzn. dla dostaw
do 5000 litrów paliwa przeznaczonego na cele grzewcze w gospodarstwach domowych i małych
zakładach przemysłowych;
− cenę 1 tony dla dostaw paliw przemysłowych mniejszych niż 2000 ton w miesiącu lub mniejszych
niż 24000 ton w roku.
Do produktów naftowych i biopaliw (wiersze tablicy) objętych sprawozdaniem należą:
1. Paliwa silnikowe:
−
−
−
−
−
−

benzyna 95 bezołowiowa,
benzyna 98 bezołowiowa,
mieszanka E85 (biopaliwo składające się z bioetanolu w ilości od 70 do 85% i benzyny),
olej napędowy,
mieszanka B20 (olej napędowy z zawartością 20% estrów metylowych kwasów tłuszczowych),
estry stanowiące samoistne paliwo (B-100) – samoistne paliwo do silników wysokoprężnych
stanowiące w 100% metylowe lub etylowe estry kwasów tłuszczowych, określane nazwą handlową
B-100,
− gaz ciekły.

2. Paliwa domowe:
− lekki olej opałowy.
3. Paliwa przemysłowe:
− ciężki olej opałowy – zawartość siarki > 1%,
− ciężki olej opałowy – zawartość siarki < 1%.

1

dot. Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)

