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Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki

publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521, z póŸn. zm.).



Objaœnienia do formularza G-02g

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Sprawozdanie G-02g z zakresu obrotu gazem ziemnym wype³niaj¹
wszystkie podmioty posiadaj¹ce koncesje na przesy³, dystrybucjê i obrót
paliwami gazowymi.

Sprawozdanie jest sporz¹dzane wed³ug stanu na 31 grudnia roku
sprawozdawczego.

Do sporz¹dzania sprawozdania nale¿y wykorzystaæ dokumentacjê
Ÿród³ow¹, tak¹ jak:

– dokumenty przychodu i rozchodu gazu,

– umowy kupna/sprzeda¿y gazu,

– informacje o zu¿yciu w³asnym i stratach gazu,

– inwentaryzacje infrastruktury gazowej.
Sprawozdanie nale¿y wype³niaæ w uk³adzie regionalnym zgodnie

z aktualnym podzia³em administracyjnym kraju wg stanu na 31 grudnia
roku sprawozdawczego wg nastêpuj¹cego zakresu (nazwa i identyfika-
tor jednostki podzia³u terytorialnego):
gminy miejskie
gminy wiejskie
w przypadku gmin miejsko-wiejskich dane nale¿y podawaæ osobno dla
czêœci miejskiej i wiejskiej oraz osobno dla miast na prawach powiatu.

Wykaz jednostek terytorialnych mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej G³ównego Urzêdu Statystycznego,
tel. 0(prefix)22 6083395 lub w Urzêdzie Statystycznym, na terenie które-
go ma siedzibê jednostka sprawozdawcza.

Poni¿ej przyk³ad wype³nienia rubryk dla gmin miejsko-wiejskich.

W rubryce 1 nale¿y podaæ d³ugoœæ sieci przesy³owej. Pod pojêciem
sieci przesy³owej rozumie siê sieæ gazow¹ o ciœnieniu wy¿szym ni¿ 0,5
MPa (>0,5 Mpa).

W rubryce 2 nale¿y podaæ d³ugoœæ sieci rozdzielczej. Pod pojêciem
sieci rozdzielczej rozumie siê sieæ gazow¹ o ciœnieniu nie wy¿szym ni¿
0,5 Mpa (≤0,5 MPa).

Uwaga! Dane w rubryce 1, 2 i 3 nale¿y podawaæ w metrach.

W rubryce 3 nale¿y podaæ d³ugoœæ [w m], a w rubryce 4 liczbê [w szt.]
czynnych przy³¹czy gazowych.

Czynnym przy³¹czem gazowym jest nape³nione gazem przy³¹cze
do budynku, w którym jest co najmniej jeden odbiorca gazu, z którym
zawarta jest umowa na kupno/sprzeda¿ gazu.

W rubryce 5 wpisujemy iloœæ odbiorców gazu ogó³em (iloœæ odbiorców
= iloœæ podpisanych umów na kupno/sprzeda¿ gazu).

Rubryki 6 - 15 dotycz¹ iloœci u¿ytkowników gazu w podziale
strukturalnym. Pod pojêciem u¿ytkowników rozumie siê ka¿dego, kto
korzysta z gazu z umow¹ lub bez umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym.

W rubryce 6 nale¿y podaæ ogóln¹ iloœæ u¿ytkowników gazu (suma
rubryk 7+13+14+15).

W rubryce 7 nale¿y wykazaæ iloœæ gospodarstw domowych
korzystaj¹cych z gazu (suma rubryk 9+11).

W rubryce 8 nale¿y podaæ iloœæ gospodarstw domowych zu¿ywaj¹cych
gaz równie¿ do celów grzewczych (suma rubryk 10+12). Iloœæ ta nie
mo¿e byæ wiêksza od iloœci podanej w rubryce 7.

Uwaga! W rubrykach 7 i 8 wpisujemy tak¿e spó³dzielnie mieszkaniowe
i wspólnoty mieszkaniowe (podklasy 70.32.Z i 70.11.Z).

W rubryce 9 nale¿y podaæ iloœæ gospodarstw domowych zu¿ywaj¹cych gaz
na podstawie indywidualnej umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym.

W rubryce 10 nale¿y podaæ iloœæ gospodarstw domowych zu¿ywaj¹cych gaz
(na podstawie indywidualnej umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym)
równie¿ do celów grzewczych (iloœæ ta nie mo¿e byæ wiêksza od iloœci
podanej w rubryce 9).

Uwaga! W rubrykach 9 i 10 wpisujemy tak¿e spó³dzielnie mieszkaniowe
i wspólnoty mieszkaniowe (podklasy 70.32.Z i 70.11.Z).

W rubryce 11 nale¿y podaæ iloœæ gospodarstw domowych zu¿ywaj¹cych gaz
bez umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym (dotyczy to korzystaj¹cych
na podstawie umowy zbiorczej zawartej miêdzy spó³dzielni¹ lub wspólnot¹,
a przedsiêbiorstwem energetycznym).

W rubryce 12 nale¿y podaæ iloœæ gospodarstw domowych zu¿ywaj¹cych gaz
bez umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym równie¿ do celów
grzewczych (iloœæ ta nie mo¿e byæ wiêksza od iloœci podanej w rubryce 11).

W rubryce 13 nale¿y podaæ iloœæ u¿ytkowników gazu ujêtych wed³ug PKD
w nastêpuj¹cych sekcjach:

– C - górnictwo - podklasy 10.10.A - 14.50.Z

– D - przetwórstwo przemys³owe - podklasy 15.11.Z - 37.20.Z

– E - wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz, wodê -
podklasy 40.11.Z - 41.00.B

- F - budownictwo - podklasy 45.11.Z - 45.50.Z

W rubryce 14 nale¿y podaæ iloœæ u¿ytkowników gazu ujêtych wed³ug PKD
w nastêpuj¹cych sekcjach:

– G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
motocykli oraz artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego - podklasy 50.10.A
- 52.74.Z

– H – hotele i restauracje - podklasy 55.10.Z - 55.52.Z
– I – transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ – podklasy 60.10.Z -
64.20.G,

– J – poœrednictwo finansowe - podklasy 65.11.Z- 67.20.Z

– K – obs³uga nieruchomoœci, wynajem i us³ugi zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej - podklasy 70.11.Z - 74.87.B z wy³¹czeniem
podklas 70.32.Z i 70.11.Z

– L – administracja publiczna i obrona narodowa; obowi¹zkowe
ubezpieczenia spo³eczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne - podklasy
75.11.Z - 75.30.B

– M - edukacja - podklasy 80.10.A - 80.42.B

– N – ochrona zdrowia i pomoc spo³eczna - podklasy 85.11.Z - 85.32.C

– O – dzia³alnoœæ us³ugowa komunalna, spo³eczna i indywidualna, pozosta³a
- podklasy 90.01.Z - 93.05.Z

- Q - organizacje i zespo³y eksterytorialne - podklasa 99.00.Z

W rubryce 15 nale¿y podaæ iloœæ u¿ytkowników gazu ujêtych wed³ug PKD
w nastêpuj¹cych sekcjach:

– A - rolnictwo, ³owiectwo i lesnictwo - podklasy 01.11.A - 02.02.Z

- B – rybactwo – podklasy 05.01.A – 05.02.Z

W rubryce 16 nale¿y podaæ iloœæ odbiorców hurtowych – podmiotów (osób
fizycznych lub prawnych posiadaj¹cych koncesjê na przesy³, dystrybucjê
i obrót paliwami gazowymi) zakupuj¹cych gaz hurtowo do dalszej
odsprzeda¿y. Powy¿szych odbiorców nale¿y wykazaæ wg miejsca
zarejestrowania umowy.

Rubryki 17 – 23 nale¿y wpisaæ sprzeda¿ = zu¿ycie gazu w tys. m3 z jednym
znakiem po przecinku dla analogicznych grup jak w rubrykach 6 - 8 i 13 - 16.Nazwa gminy Identyfikator podzia³u

terytorialnego

gmina Brzesko - miasto 5.12.15.02.02.4

Brzesko - obszar wiejski 5.12.15.02.02.5
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