
MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa  

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   

MG-21  
 

Import węgla koksowego  
do produkcji koksu  

Adresat:  
 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla  

 
ul. Zamkowa 1 
41-803 Zabrze  

Numer identyfikacyjny – REGON  
za  …  półrocze 2022 r.  

Termin przekazania:  
Zgodnie z PBSSP 2022 r.  

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 2021 r. poz. 955, z późn. zm.). Dane 

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

                                                                                                                                                                                  Symbol działalności PKD 2007: 19.10.Z  

Lp. 
dostaw  

Kraj pochodzenia  

Parametry jakościowe węgla  

Wielkość 
dostaw – ilość 

węgla  

Wartość importu  

zawartość 
wilgoci  

r

tW  

zawartość 
popiołu  

dA  

zawartość 
części lotnych 

dafV  

zawartość 
siarki  

d

tS  

franco granica  franco odbiorca  

%  tony  (w PLN)  (w USD)  (w PLN)  (w USD)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

           

           

           

           

           

           

 

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,  
która sporządziła sprawozdanie)  

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

...........................................................  
(pieczątka imienna i podpis osoby  

odpowiedzialnej w imieniu sprawozdawcy)*  

*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.  



Objaśnienia do formularza MG-21 za 2022 rok  
 
 

Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty gospodarki narodowej 

prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych – sklasyfikowaną 

według PKD do podklasy 19.10.Z „Wytwarzanie i przetwarzanie koksu”.  

 Sprawozdania MG-21 należy przekazywać w cyklu półrocznym w terminie do               

25. dnia kalendarzowego po okresie sprawozdawczym, tj. do 25 lipca za I półrocze i do 

25 stycznia za II półrocze.  

 Sprawozdanie dotyczy przywozu (importu bezpośredniego i pośredniego) węgla 

kamiennego pochodzącego z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) przeznaczonego 

do produkcji koksu.  

 W sprawozdaniu należy wyszczególnić poszczególne dostawy węgla w okresie 

sprawozdawczym, charakteryzujące się jednolitymi parametrami jakościowymi oraz 

jednolitą ceną. Przy czym dostawę podzieloną na partie z przyczyn dotyczących 

transportu, należy traktować jako jedną dostawę, jeśli dla wszystkich jej części 

obowiązywała ta sama cena. Natomiast jeżeli dostawa była podzielona na kilka partii, 

dla których ustalono różne ceny, to każdą taką partię należy traktować jako odrębną 

dostawę.  

Objaśnienia do poszczególnych kolumn.  

W kolumnie 2  – należy podać nazwę kraju, z którego pochodzi węgiel.  

W kolumnach 3 – 6  – należy podać parametry jakościowe importowanego węgla,  

a w szczególności: zawartość wilgoci całkowitej r

tW , zawartość 

popiołu w przeliczeniu na stan suchy dA , zawartość części 

lotnych w przeliczeniu na stan suchy i bezpopiołowy dafV  

i zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na stan suchy d

tS .  

W kolumnie 7  – należy podać ilości węgla objętego poszczególnymi dostawami,  
w tonach (w liczbach całkowitych). 

W kolumnach 8 – 11  – należy podać wartość poszczególnych dostaw w „cenach 
importowych” faktycznie zapłaconych, wyrażoną w PLN i USD. 
„Cena importowa” oznacza cenę „franco granica” lub „franco 
odbiorca”, węgla wwożonego na obszar celny Wspólnoty. Cena 
ta zawiera poniesione przez sprzedawcę koszty dostarczenia 
węgla do umówionego miejsca (granica lub miejsce 
przeznaczenia) oraz wydatki z tytułu ubezpieczenia dostawy. 
„Cena importowa” nie zawiera należności celnych i podatków.  

 


