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Sprzeda¿ Zu¿ycie Zapas koñcowy

ogó³em w tym import

iloœæ wartoœæ
w tys. z³ iloœæ wartoœæ

w tys. z³ iloœæ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Drewno opa³owe
(biomasa leœna) 01

t

95

Wêgiel kamienny ener-
getyczny z wy³¹czeniem
brykietów

02 60

Wêgiel kamienny kok-
suj¹cy z wy³¹czeniem
brykietów

03 61

Brykiety z wêgla
kamiennego i podobne
paliwa sta³e otrzymywane
z wêgla kamiennego

04 02

Wêgiel brunatny (lignit) 05 03

Paliwa lignitowe (paliwa
sta³e produkowane z wê-
gla brunatnego (lignitu) -
brykiety itp.) i brykiety
torfowe

06 04

Torf 07 94

Gaz ziemny w stanie
ciek³ym lub gazowym,
wysokometanowy

08

dam3

13

Gaz ziemny w stanie
ciek³ym lub gazowym,
zaazotowany

09 14

Koks i pó³koks z wêgla
kamiennego i brunatnego
(lignitu)

10

t

62

Smo³a destylowana z wê-
gla kamiennego i brunat-
nego (lignitu) lub torfu; po-
zosta³e smo³y mineralne
(smo³y surowe)

11 66

Benzyna silnikowa,
bezo³owiowa 12 88

Benzyna lotnicza 13 69

Oleje napêdowe do
silników (Diesla) 14 64

Oleje napêdowe do in-
nych celów, pozosta³e
(paliwo ¿eglugowe)

15 10

Paliwo typu benzyny
do silników odrzutowych 16 37

Paliwo typu nafta do silni-
ków odrzutowych turbino-
wych

17 38

Nafty pozosta³e 18 74
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Produkcja
Zakup

Sprzeda¿ Zu¿ycie Zapas koñcowy
ogó³em w tym import

iloœæ wartoœæ
w tys. z³ iloœæ wartoœæ

w tys. z³ iloœæ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Benzyna lakiernicza
i benzyna specjalna 19

t

75

Lekkie frakcje benzyny
ciê¿kiej (surowiec dla
przemys³u petrochemicz-
nego - benzyna do pirolizy)

20 76

Pozosta³e produkty
naftowe, gdzie indziej nie-
sklasyfikowane

21 77

Olej opa³owy lekki 22 96

Olej opa³owy LSC - o
niskiej zawartoœci siarki

(< 1%) (ciê¿ki olej
opa³owy)

23 98

Olej opa³owy HSC - o wy-
sokiej zawartoœci siarki
(≥ 1%) (ciê¿ki olej
opa³owy)

24 99

Oleje silnikowe, smarowe
oleje sprê¿arkowe i turbi-
nowe oraz pozosta³e

25 71

Gaz ciek³y LPG (propan
i butan skroplony) 26 12

Wazelina, woski parafino-
we i inne, w³¹czaj¹c ozo-
keryt

27 72

Bitum naftowy (asfalty z
przeróbki ropy naftowej) 28 73

Energia elektryczna 29 MWh 24

Gaz koksowniczy 30 dam3 16

Paliwa odpadowe gazowe 31 GJ 79

Gaz wielkopiecowy 32 dam3 19

Ciep³o w parze i gor¹cej
wodzie 33

GJ

23

Biogaz z wysypisk
odpadów 34 25

Biogaz z oczyszczalni
œcieków 35 26

Biogaz pozosta³y 36 27

Bioetanol, biodiesel, bio-
metanol, biodimetyloeter,
Bio-ETBE, Bio-MTBE

37 36

Paliwa sta³e z biomasy
rolniczej 38 33

Frakcje organiczne
sta³ych odpadów
komunalnych

39 83

Pozosta³e paliwa sta³e
z biomasy 40 84

Pozosta³e odpady prze-
mys³owe sta³e i ciek³e 41 34

w tym oleje smarowe i
odpadowe - przepra-
cowane

42 22

Nieorganiczne odpady
komunalne sta³e 43 35

Dzia³ 1. Bilanse noœników energii (dok.)

Dane z jednym znakiem po przecinku



Lp. Rodzaj ¿ród³a Produkcja ciep³a (GJ)

01 Ogó³em

02

z
te

g
o

Kot³ownie/
ciep³ownie

lokalne (wbudowane)

03 pozosta³e

04 Elektrociep³ownie

05
Indywidu-
alne pod-
grzewa-
cze wody

elektryczne

06 gazowe

07 pozosta³e

08 �ród³a geotermalne

09 Energia s³oneczna (kolektory)

10 Pompy ciep³a

11 Inne Ÿród³a

12 Odzysk z procesów technologicznych

Dzia³ 2. Infrastruktura ciep³ownicza i obrót ciep³em
Dzia³ 2.1. Wytwarzanie ciep³a

Dzia³ 2.1.1. Produkcja ciep³a wed³ug rodzajów Ÿróde³
(dane z jednym znakiem po przecinku)

Nazwa gminy i miejscowoœci

Identyfika-
tor miej-
scowoœci
(wype³nia

US)

Liczba
kot³owni-
ciep³owni

Moc
osi¹galna

(MW)

Roczna pro-
dukcja ciep³a

(GJ)
(z jednym

znakiem po
przecinku)

D³ugoœæ sieci ciep³owniczej
w km

(z jednym znakiem
po przecinku)

przesy³owej
i rozdzielczej

przy³¹czy do
budynków

0 1 2 3 4 5

Ogó³em 01 X
02

03

04

05

06

07

08

09

10

Dzia³ 2.1.2. Liczba kot³owni i sieæ ciep³ownicza

Dzia³ 2.1. 3. Parametry techniczne kot³ów ciep³owniczych

Kot³y Liczba
kot³ów

£¹czna
moc

kot³ów
(MW)

Roczna
produkcja

(GJ)
(dane z jednym

znakiem po prze-
cinku)

Zu¿ycie paliwa
(dane z jednym znakiem po przecinku)

Instalacje odsiarczania Urz¹dzenia odpylaj¹ce Palniki niskoemisyjne

liczba

% udzia³u
w ogólnej

mocy
kot³ów

liczba

% udzia³u
w ogólnej

mocy
kot³ów

liczba

% udzia³u
w ogólnej

mocy
kot³ów

tony/rok dam3/rok GJ/rok szt. % szt. % szt. %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Na paliwo
sta³e

Wêgiel 01 X
Koks 02 X
Drewno opa³owe 03 X
Paliwa sta³e z bio-
masy rolniczej 04 X
Frakcje organiczne
sta³ych odpadów
komunalnych

05 X
Pozosta³e paliwa
sta³e z biomasy 06 X

Olejowe
Olej opa³owy lekki 07 X
Olej opa³owy ciê¿ki 08 X

Gazowe

Gaz ziemny 09 X
Gaz ciek³y 10 X
Biogaz 11 X

Dwupali-
wowe

Olej opa³owy 12 X
Gaz 13 X

Inne 14 X X
Dzia³ 2.2. Obrót ciep³em

Dzia³ 2.2.1. Sprzeda¿ ciep³a

Dzia³ 2.2.2. Kubatura budynków, w tym budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie

Nazwa gminy i miejscowoœci
Identyfikator
miejscowoœci
(wype³nia US)

Kubatura budynków ogrzewanych centralnie w dam3

ogó³em
w tym budynków mieszkalnycha)

razem w tym
komunalnych spó³dzielczych prywatnych

0 1 2 3 4 5

Ogó³em 01 X
02

03

04

05

06

07

08

09

10

a) Za budynek mieszkalny uznaje siê budynek zajêty przez mieszkania w ca³oœci oraz budynek zajêty przez mieszkania co najmniej w po³owie.

..................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

....................................................................
(miejscowoœæ, data)

.............................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Wyszczególnienie Ogó³em
z tego

budynki mieszkalne urzêdy i instytucje przemys³ pozostali odbiorcy
0 1 2 3 4 5

Sprzeda¿ w GJ 1

Wartoœæ w tys. z³ 2

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie



Dzia³ 1. Bilanse noœników energii

Pojêcia i zasady sporz¹dzania sprawozdañ z gospodarki paliwowo -
energetycznej zosta³y omówione w Zeszycie Metodycznym pt. „Zasady
metodyczne sprawozdawczoœci statystycznej z gospodarki paliwo-
wo-energetycznej“ wydanym przez GUS w 2000 r.

Przy wype³nianiu poszczególnych pozycji sprawozdania G-02b po-
winna byæ spe³niona dla danych iloœciowych nastêpuj¹ca zasada:
zapas pocz¹tkowy(+)produkcja(+)zakup(–)sprzeda¿(–) zu¿ycie(=)
zapas koñcowy, o ile nie stanowi¹ inaczej wyjaœnienia uzupe³niaj¹ce.
Nie nale¿y wykazywaæ zakupu/sprzeda¿y w przypadku refaktur.

W rubrykach 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 - nale¿y podaæ iloœæ (w jednostkach fizycz-
nych) z jednym miejscem po przecinku, natomiast w rubr. 6 i 9 wartoœæ w
tys. z³ z jednym miejscem po przecinku.

W rubryce 0 - wymienione s¹ nazwy noœników energii. Symbole PKWiU
przyporz¹dkowane dla poszczególnych wierszy podano poni¿ej:

W rubryce 1 - wyszczególnione s¹ jednostki miary, w jakich nale¿y wyka-
zywaæ poszczególne noœniki, np. paliwa sta³e i ciek³e wykazuje siê w to-
nach, gazowe w dam

3
(tys. m

3
), paliwa odpadowe, ciep³o w GJ

/gigad¿ulach/, a energiê elektryczn¹ w MWh /megawatogodzinach/. Je¿eli
w dokumentacji wystêpuj¹ inne jednostki, nale¿y je przeliczyæ, przyjmuj¹c:

1 tona = 1316 litrów benzyna bezo³owiowa 95 (kod 88)

1 tona = 1312 litrów benzyna bezo³owiowa 98 (kod 88)

1 tona = 1320 litrów benzyna uniwersalna U95 (kod 88)

1 tona = 1370 litrów benzyna lotnicza (kod 69)

1 tona = 1195 litrów olej napêdowy do silników (Diesla) (kod 64)

1 tona = 1160 litrów olej napêdowy do innych celów, pozosta³e (paliwo
¿eglugowe) (kod 10)

1 tona = 1235 litrów paliwa do silników odrzutowych (kod 37 i 38)

1 tona = 1190 litrów pozosta³e nafty (kod 74)

1 tona = 1125 litrów olej opa³owy lekki (kod 96)

1 tona = 1050 litrów olej opa³owy ciê¿ki (kod 98 i 99)

1 tona = 1330 litrów benzyna specjalna (kod 75)

1 tona = 1110 litrów oleje silnikowe (kod 71)

1 tona = 1850 litrów gaz ciek³y LPG (kod 12)

W rubryce 2 - podane s¹ symbole kodu noœnika s³u¿¹ce do identyfikacji
niezbêdnej do przetwarzania danych. W kodzie 64 - nale¿y wykazaæ
wszystkie typy olejów napêdowych do szybkoobrotowych silników samo-
chodowych Diesla, zu¿ywane w silniku spalinowym samochodu, ci¹gnika
rolniczego itp., do celów technologicznych lub grzewczych (nie nale¿y uto-
¿samiaæ ich z rop¹ naftow¹).

W kodzie 10 - nale¿y wykazaæ wszystkie pozosta³e typy i odmiany olejów
napêdowych do silników Diesla (silników okrêtowych, lokomotyw spalino-
wych, maszyn wyci¹gowych, agregatów napêdowych œrednio- i wolno-
obrotowych itp.).

W rubrykach 3 i 11 - nale¿y podaæ zapas na pocz¹tek roku (1 stycznia)
oraz na koniec okresu sprawozdawczego.

W rubryce 4 - nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ iloœæ wytworzonej produkcji zarów-
no z surowca w³asnego, jak i powierzonego niezale¿nie od tego, czy wyro-
by te s¹ przeznaczone do sprzeda¿y, czy zu¿ywane do dalszego przerobu
w jednostce sprawozdawczej. W rubryce tej nale¿y wykazaæ równie¿ od-
zysk.

W rubryce 5 - nale¿y podaæ ca³kowity przychód/zakup z zewn¹trz na po-
trzeby produkcyjno-eksploatacyjne oraz do odsprzeda¿y, natomiast w ru-
bryce 7 tylko przychód/zakup z importu.

W rubryce 6 - nale¿y podaæ wartoœæ (w tysi¹cach z³otych) ca³kowitego
przychodu/zakupu z zewn¹trz ³¹cznie z kosztami transportu.

W rubryce 8 i 9 - nale¿y podaæ ca³kowit¹ sprzeda¿ na zewn¹trz. Elektrow-
nie, elektrociep³ownie, ciep³ownie i zak³ady energetyczne do sprzeda¿y nie
wliczaj¹ tzw. sprzeda¿y na zu¿ycie w³asne.

Uwaga! W rubr. 6 i 9 (wartoœæ w tys. z³) nie nale¿y uwzglêdniaæ podatku
VAT. Dla energii elektrycznej i gazu ziemnego nale¿y uwzglêdniæ równie¿
dodatkowe sk³adniki cen

W rubryce 10 - nale¿y podaæ ca³kowite zu¿ycie na wszystkie cele produk-
cyjne i pozaprodukcyjne (³¹cznie ze stratami i ubytkami naturalnymi). Elek-
trownie, elektrociep³ownie, ciep³ownie i zak³ady energetyczne do zu¿ycia
wliczaj¹ równie¿ ciep³o i energiê elektryczn¹ zakupion¹ z produkcji w³asnej.

Dzia³ 2. Infrastruktura ciep³ownicza i obrót ciep³em

W dziale tym nale¿y rozliczyæ produkcjê, sprzeda¿ ciep³a wykazan¹ w dzia-
le 1 w wierszu 33 - rubryki 4, 5, 8.

Dzia³ ten wype³niaj¹:

– w czêœci dotycz¹cej produkcji - jednostki eksploatuj¹ce Ÿród³a
ciep³a wymienione w dziale 2.1.1. “Produkcja ciep³a” (elektrownie i
elektrociep³ownie zawodowe i przemys³owe, kot³ownie - ciep³ownie
wraz z lokalnymi, czyli obs³uguj¹cymi pojedyncze obiekty, budynki)
produkuj¹ce ciep³o na cele grzewcze i technologiczne zarówno na po-
trzeby w³asne, jak i na sprzeda¿,

– w czêœci dotycz¹cej infrastruktury ciep³owniczej - jednostki eks-
ploatuj¹ce kot³ownie oraz sieæ ciepln¹,

– w czêœci dotycz¹cej sprzeda¿y - jednostki prowadz¹ce obrót
ciep³em (posiadaj¹ce koncesje).

W dziale 2.1.1. “Produkcja ciep³a wed³ug rodzajów Ÿróde³” w:

– wierszu 1 - nale¿y podaæ ³¹czn¹ wielkoœæ produkcji ciep³a,

– wierszach 2 - 14 nale¿y rozliczyæ na poszczególne rodzaje Ÿróde³ wiel-
koœæ z wiersza 1,

– w wierszach 2-3 nale¿y podaæ produkcjê z kot³ów ciep³owniczych,

– w wierszu 4 nale¿y podaæ produkcjê z kot³ów energetycznych,

– w wierszu 8 - nale¿y podaæ iloœæ ciep³a pobranego ze Ÿród³a geoter-
malnego.

W dziale 2.1.2. “Liczba kot³owni i sieæ ciep³ownicza” nale¿y podawaæ

osobno dla ka¿dej miejscowoœci (w osobnych wierszach):

– w rubryce 1 liczbê kot³owni-ciep³owni,

– w rubryce 2 moc osi¹galn¹,

– w rubryce 3 roczn¹ produkcjê ciep³a,

– w rubryce 4 d³ugoœæ sieci przesy³owej i rozdzielczej w km (z jednym
miejscem po przecinku),

– w rubryce 5 ³¹czn¹ d³ugoœæ przy³¹czy w km (z jednym miejscem po
przecinku).

W wierszu 1 nale¿y podaæ wartoœci sumaryczne dla poszczególnych ko-
lumn.

1. Pod pojêciem sieci ciep³owniczej - rozumie siê po³¹czone ze sob¹
urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze Ÿróde³ ciep³a do wêz³ów cieplnych.

2. Pod pojêciem przy³¹cza - rozumie siê odcinek sieci ciep³owniczej
doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorniczych za grupowym wêz³em
cieplnym, ³¹cz¹cy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiek-
tach.

3. Pod pojêciem wêz³a cieplnego - rozumie siê po³¹czone ze sob¹
urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów
noœnika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloœci ciep³a
dostarczanego do instalacji odbiorczych.

4. Pod pojêciem grupowego wêz³a cieplnego - rozumie siê wêze³
cieplny obs³uguj¹cy wiêcej ni¿ jeden obiekt.

Powy¿sze definicje s¹ zgodne z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków
przy³¹czenia podmiotów do sieci ciep³owniczych oraz eksploatacji tych
sieci (Dz. U. Nr 167, poz. 1751).

W dziale 2.1.3. “Parametry techniczne kot³ów ciep³owniczych” nale¿y
podaæ dane dotycz¹ce liczby i rodzajów eksploatowanych kot³ów, ich pro-
dukcji oraz zu¿ytych paliw podstawowych okreœlonych fabrycznie dla tych
typów kot³ów (nie nale¿y wykazywaæ paliw s³u¿¹cych jedynie do podtrzy-
mywania procesu palenia w kotle). Iloœci i jednostki zu¿ytego paliwa powin-
ny byæ takie jak w dziale 1. Nale¿y równie¿ podaæ dane o urz¹dzeniach
ograniczaj¹cych emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery. W dziale 2.1.3. na-
le¿y uwzglêdniæ tylko kot³y o mocy nie mniejszej ni¿ 0,2 MW.

Wiersze 1-6 dotycz¹ kot³ów na paliwo sta³e.

Wiersze 7-8 dotycz¹ kot³ów na paliwo ciek³e.

Wiersze 9-11 dotycz¹ kot³ów gazowych. Pod pojêciem gaz ziemny rozu-
mie siê gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany.

Wiersze 12-13 dotycz¹ kot³ów dwupaliwowych. Nale¿y podawaæ zu¿ycie

obu u¿ytkowanych paliw.

Przy obliczaniu produkcji ciep³a (rubr. 3) nale¿y uwzglêdniæ sprawnoœæ

kot³a, st¹d dane w rubr. 3 i 6 nie mog¹ byæ takie same.

W czêœci dotycz¹cej urz¹dzeñ ograniczaj¹cych emisjê nale¿y podawaæ:

– w rubrykach 7, 9, 11 liczbê eksploatowanych urz¹dzeñ,

– w rubrykach 8, 10, 12 procentowy udzia³ eksploatowanych urz¹dzeñ
w odniesieniu do ogólnej zainstalowanej mocy cieplnej w danym
obiekcie.

Wiersz 14 dotyczy innych kot³ów ciep³owniczych nie wymienionych w wier-

szach 01-13. Iloœæ zu¿ytego paliwa nale¿y podaæ w jednostkach odpowied-

nich dla danego Ÿród³a.

Przyk³ady:

1. Spalono 22,3 tony wêgla o wartoœci opa³owej 21500 MJ/t. Aby obliczyæ
uzyskan¹ iloœæ ciep³a, mno¿ymy iloœæ spalonego wêgla przez jego wartoœæ
opa³ow¹ i wynik dzielimy przez tysi¹c:

22,3 x 21500 = 497450 MJ

479450 : 1000 = 479,4 GJ

Je¿eli sprawnoœæ naszego kot³a wynosi 60 %, to obliczamy:

479,4 x 60 % = 287,6 GJ - i jest to wielkoœæ produkcji ciep³a.

2. Spalono 5 ton biomasy. Aby obliczyæ wartoœæ energetyczn¹ zu¿ytej bio-
masy w GJ, nale¿y podzieliæ uzyskan¹ iloœæ ciep³a przez sprawnoœæ kot³a :

49 GJ/0,7=70 GJ

Aby obliczyæ wartoœæ opa³ow¹ zu¿ytej biomasy nale¿y podzieliæ obliczon¹
wartoœæ energetyczn¹ w kilod¿ulach przez iloœæ zu¿ytej biomasy w kilogra-
mach:

70 000 000 kJ/5 000 kg=14 000 kJ/kg.

3. Instalacja odsiarczania w kot³owni posiadaj¹cej 5 kot³ów wspó³pracuje z

dwoma kot³ami o mocy stanowi¹cej 45% ogólnej mocy zainstalowanej w

danej kot³owni-ciep³owni.

Tak wiêc w tym przypadku w rubryce 8 nale¿y wpisaæ wartoœæ 45%.

Dzia³ 2.2.1. “Sprzeda¿ ciep³a”. Dzia³ ten wype³niaj¹ wszystkie jednostki,

dla których podstawow¹ dzia³alnoœci¹ jest produkcja i dystrybucja energii

cieplnej i zaopatrywanie w ciep³¹ wodê mieszkañ, obiektów u¿ytecznoœci

publicznej, zak³adów produkcyjno-us³ugowych oraz jednostki prowadz¹ce

inn¹ dzia³alnoœæ g³ówn¹, a us³ugi w zakresie ciep³ownictwa stanowi¹

dzia³alnoœæ drugorzêdn¹. W dziale tym w:

– wierszu 1:

– rubryka 1 - nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ iloœæ sprzedanego ciep³a od-
biorcom niezale¿nie od tego na jakie cele zosta³o ono zu¿yte,

– rubryka 2 - 5 nale¿y wykazaæ iloœæ ciep³a sprzedanego poszcze-
gólnym grupom odbiorców,

– wierszu 2:

– rubryka 1 - nale¿y wykazaæ ³¹czne przychody ze sprzeda¿y ciep³a,

– rubryka 2 - 5 nale¿y wykazaæ przychody od poszczególnych grup
odbiorców.

Dzia³ 2.2.2. “Kubatura budynków, w tym budynków mieszkalnych
ogrzewanych centralnie” wype³niaj¹ przedsiêbiorstwa energetyki ciepl-

nej, które wykazuj¹ kubaturê budynków do których dostarczaj¹ ciep³o, na-

tomiast inne podmioty (w tym spó³dzielnie mieszkaniowe) wykazuj¹

wy³¹cznie kubaturê budynków, do których dostarczaj¹ ciep³o z produkcji

w³asnej.

W dziale 2.2.2. - nale¿y podawaæ dla ka¿dej miejscowoœci (w osobnych
wierszach):

– w rubryce 1 ³¹czn¹ kubaturê ogrzewanych budynków,

– w rubryce 2 ³¹czn¹ kubaturê ogrzewanych budynków mieszkalnych,

– w rubryce 3 ³¹czn¹ kubaturê ogrzewanych budynków komunalnych,

– w rubryce 4 ³¹czn¹ kubaturê ogrzewanych budynków spó³dzielczych,

– w rubryce 5 ³¹czn¹ kubaturê ogrzewanych budynków prywatnych.

W wierszu 1 nale¿y podaæ wartoœci sumaryczne dla poszczególnych rubryk.

W przypadkach szczególnych mo¿na podaæ szacunkow¹ wartoœæ kubatury
ogrzewanych budynków przyjmuj¹c, ¿e 1MW mocy cieplnej wystarcza do
ogrzania 50 dam

3
.

Objaœnienia do wybranych pozycji Dzia³u 1.

Benzyna silnikowa bezo³owiowa (kod 88) - tak¿e benzyna U-95.

Olej napêdowy (kod 10, 64) - oleje napêdowe stosowane do:

– napêdu silników wysokoprê¿nych wysokoobrotowych - samochody,

– napêdu silników wysokoprê¿nych wolno- i œrednioobrotowych - loko-
motywy, statki, agregaty du¿ej mocy,

– celów opa³owych,

– jako wsad do procesów petrochemicznych.

Oleje opa³owe lekkie (kod 96) - Ekoterm, RGterm i podobne oleje
opa³owe.

Pozosta³e nafty (kod 74) - produkty destyluj¹ce w temperaturze od 150 do
300

o
C, u¿ywane w innych celach ni¿ transport lotniczy.

Benzyna specjalna (kod 75) - produkty rafineryjne o cechach zbli¿onych
do benzyn i nafty, u¿ywane do celów nieenergetycznych, np. jako substan-
cje rozcieñczaj¹ce do farb itp.

Benzyna do pirolizy (kod 76) - produkty u¿ywane podstawowo w proce-
sach petrochemicznych do produkcji etylenu lub zwi¹zków aromatycznych.

Pozosta³e produkty naftowe (kod 77) - inne niewymienione produkty po-
chodzenia naftowego.

Drewno opa³owe (biomasa leœna) (kod 95)
– drewno opa³owe w postaci polan, okr¹glaków, brykietów, peletów,

– drzewne odpady leœne w postaci drewna niewymiarowego: ga³êzi,
czubów, ¿erdzi, z przecinek, krzewów, chrustu i karpów.

Paliwa sta³e z biomasy rolniczej (kod 33)

– roœliny pochodz¹ce z upraw energetycznych: roœliny drzewiaste
szybkorosn¹ce (np. wierzby, topole, eukaliptusy), wieloletnie byli-
ny dwuliœcienne (np. topinambur, œlazowiec pensylwañski, rdesty,
ró¿a), trawy wieloletnie (np. trzcina pospolita, miskanty), zbo¿a
produkowane w celach energetycznych (np. ¿yto, owies, siano),

– pozosta³oœci organiczne z rolnictwa (np. s³oma zbo¿owa i rzepako-
wa, kukurydziana, odchody zwierzêce),

– pozosta³oœci ogrodnicze powsta³e z produkcji, wycinki i procesów
ogrodniczych prowadzonych w gospodarstwach ogrodniczych,
równie¿ w szklarniach.

Frakcje organiczne sta³ych odpadów komunalnych (kod 83)

– odpady podlegaj¹ce degradacji biologicznej (biomasa odpado-
wa), pochodz¹ce z gospodarstw domowych, szpitali, itp. (np. ma-
kulatura, stare meble, ramy okienne).

Pozosta³e paliwa sta³e z biomasy (kod 84)

– odpady podlegaj¹ce degradacji biologicznej, biomasa odpadowa,
pochodz¹ce z przemys³u (np. papierniczego, drzewnego, meblo-
wego, spo¿ywczego, w³ókienniczego).

OBJAŒNIENIA
do formularza G-02b

Symbol PKWiU Nazwa grupowania wg PKWiU Lp.

0 1

ex.02.01.14 Drewno opa³owe (biomasa leœna) 01

10.10.11-50.00
Wêgiel kamienny energetyczny z
wy³¹czeniem brykietów

02

10.10.11-30.00
Wêgiel kamienny koksuj¹cy z wy³¹cze-
niem brykietów

03

10.10.12-00.00
Brykiety z wêgla kamiennego i podob-
ne paliwa sta³e otrzymywane z wêgla
kamiennego

04

10.20.10-30.00 Wêgiel brunatny (lignit) 05

10.20.10-50.00
ex.10.30.10

Paliwa lignitowe (paliwa sta³e produko-
wane z wêgla brunatnego (lignitu) -
brykiety itp.) i brykiety torfowe

06

ex.10.30.10-00.00 Torf 07

11.10.20-00.10
Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazo-
wym, wysokometanowy

08

11.10.20-00.20
Gaz ziemny w stanie ciek³ym lub gazo-
wym, zaazotowany

09

23.10.10-30;
23.10.10-50.00

Koks i pó³koks z wêgla kamiennego
i brunatnego (lignitu)

10

23.10.20

Smo³a destylowana z wêgla kamien-
nego i brunatnego (lignitu) lub torfu;
pozosta³e smo³y mineralne (smo³y
surowe)

11

23.20.11-50 Benzyna silnikowa, bezo³owiowa 12

23.20.11-40.00 Benzyna lotnicza 13

23.20.15-50.10;
23.20.15-50.20;
23.20.15-50.30

Oleje napêdowe do silników (Diesla) 14

ex. 23.20.15-50.90
Oleje napêdowe do innych celów, po-
zosta³e (paliwo ¿eglugowe)

15

23.20.12
Paliwo typu benzyny do silników od-
rzutowych

16

23.20.14-00.10
Paliwo typu nafta do silników odrzuto-
wych turbinowych

17

23.20.14-00.90 Nafty pozosta³e 18

23.20.13-70.10
23.20.13-70.90

Benzyna lakiernicza i benzyna
specjalna

19

23.20.13-50
Lekkie frakcje benzyny ciê¿kiej (suro-
wiec dla przemys³u petrochemicznego
- benzyna do pirolizy)

20

x
Pozosta³e produkty naftowe, gdzie in-
dziej niesklasyfikowane

21

x Olej opa³owy lekki 22

23.20.17-50.00
Olej opa³owy LSC - o niskiej zawarto-
œci siarki (<1%) (ciê¿ki olej opa³owy)

23

23.20.17-70.00
Olej opa³owy HSC - o wysokiej zawar-
toœci siarki (≥1%) (ciê¿ki olej opa³owy)

24

23.20.18-50.20
23.20.18-50.80

Oleje silnikowe, smarowe oleje sprê-
¿arkowe i turbinowe oraz pozosta³e

25

x
Gaz ciek³y LPG (propan i butan skro-
plony)

26

23.20.31-00
Wazelina, woski parafinowe i inne,
w³¹czaj¹c ozokeryt

27

23.20.32-50.00
Bitum naftowy (asfalty z przeróbki ropy
naftowej)

28

40.11.10 Energia elektryczna 29

40.21.10-03.00 Gaz koksowniczy 30

x Paliwa odpadowe gazowe 31

40.21.10-05.00 Gaz wielkopiecowy 32

40.30.10 Ciep³o w parze i gor¹cej wodzie 33

x Biogaz z wysypisk odpadów 34

x Biogaz z oczyszczalni œcieków 35

x Biogaz pozosta³y 36

ex. 24.66.48-93.00
Bioetanol, Biodiesel, Biometanol, Bio-
dimetyloeter, Bio-ETBE, Bio-MTBE

37

x Paliwa sta³e z biomasy rolniczej 38

x
Frakcje organiczne sta³ych odpadów
komunalnych

39

x Pozosta³e paliwa sta³e z biomasy 40

x
Pozosta³e odpady przemys³owe sta³e i
ciek³e

41

23.20.18-50.80
23.20.40-00.00

w tym oleje smarowe i odpadowe -
przepracowane

42

x Nieorganiczne odpady komunalne 43

Uwaga: W e-mail ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x . y y y . p l




