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Objaśnienia do formularza G-02g
Sprawozdanie G-02g z zakresu obrotu gazem ziemnym wypełniają
wszystkie podmioty posiadające koncesje na przesył, dystrybucję i obrót
paliwami gazowymi.
Sprawozdanie jest sporządzane według stanu na 31 grudnia roku
sprawozdawczego.
Do sporządzania sprawozdania naleŜy wykorzystać dokumentację
źródłową, taką jak:
– dokumenty przychodu i rozchodu gazu,
– umowy kupna/sprzedaŜy gazu,
– informacje o zuŜyciu własnym i stratach gazu,
– inwentaryzacje infrastruktury gazowej.
Sprawozdanie naleŜy wypełniać w układzie regionalnym zgodnie
z aktualnym podziałem administracyjnym kraju wg stanu na 31 grudnia roku
sprawozdawczego wg następującego zakresu (nazwa jednostki podziału
terytorialnego):
- gminy miejskie,
- gminy wiejskie.
W przypadku gmin miejsko-wiejskich dane naleŜy podawać osobno dla części
miejskiej i wiejskiej oraz osobno dla miast na prawach powiatu.
Przy nazwie gminy naleŜy równieŜ podać nazwę powiatu i województwa, na
którego terenie znajduje się gmina.
Wykaz jednostek terytorialnych moŜna uzyskać w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Głównego Urzędu Statystycznego,
tel. 22 6083395 lub w urzędzie statystycznym, na którego terenie ma siedzibę
jednostka sprawozdawcza.
W rubryce 1 naleŜy podać długość sieci gazowej o ciśnieniu wyŜszym niŜ
0,5 MPa (> 0,5 MPa).
W rubryce 2 naleŜy podać długość sieci gazowej o ciśnieniu nie wyŜszym niŜ
0,5 MPa (≤ 0,5 MPa).

Uwaga! Dane w rubryce 1, 2 i 3 naleŜy podawać w metrach.
W rubryce 3 naleŜy podać długość [w m] czynnych przyłączy gazowych.
W rubryce 4 naleŜy podać liczbę czynnych przyłączy gazowych do budynków,
a w rubryce 5 liczbę czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych (liczba ta
nie moŜe być większa od liczby podanej w rubryce 4).
Czynnym przyłączem gazowym jest napełnione gazem przyłącze do budynku,
w którym jest co najmniej jeden odbiorca gazu, z którym jest zawarta umowa
na kupno/sprzedaŜ gazu.
W rubryce 6 wpisujemy liczbę odbiorców gazu ogółem (liczba
odbiorców=liczba podpisanych umów na kupno/sprzedaŜ gazu; suma rubryk
10+14+15+16+17).
Rubryki od 7 do 16 dotyczą liczby uŜytkowników gazu w podziale
strukturalnym. Pod pojęciem uŜytkowników rozumie się kaŜdego, kto
korzysta z gazu z umową lub bez umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
W rubryce 7 naleŜy podać ogólną liczbę uŜytkowników gazu (suma rubryk
8+14+15+16).
W rubryce 8 naleŜy wykazać liczbę gospodarstw domowych korzystających
z gazu (suma rubryk 10+12)
W rubryce 9 naleŜy podać liczbę gospodarstw domowych zuŜywających gaz
równieŜ do celów grzewczych (suma rubryk 11+13). Liczba ta nie moŜe być
większa od liczby podanej w rubryce 8.
W rubryce 10 naleŜy podać liczbę gospodarstw domowych zuŜywających gaz
na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
W rubryce 11 naleŜy podać liczbę gospodarstw domowych zuŜywających gaz
(na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem energetycznym)

równieŜ do celów grzewczych (liczba ta nie moŜe być większa od liczby
podanej w rubryce 10).

– I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi –
podklasy 55.10.Z–56.30.Z,

Uwaga! W rubrykach 10 i 11 wpisujemy takŜe spółdzielnie mieszkaniowe
i wspólnoty mieszkaniowe (podklasy 68.20.Z i 68.32.Z).

– J – informacja i komunikacja – podklasy 58.11.Z–63.99.Z,

W rubryce 12 naleŜy podać liczbę gospodarstw domowych zuŜywających gaz
bez umowy z przedsiębiorstwem energetycznym (dotyczy to korzystających
na podstawie umowy zbiorczej zawartej między spółdzielnią lub wspólnotą
a przedsiębiorstwem energetycznym).

– L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – podklasy 68.10.Z–
68.32.Z z wyłączeniem 68.20.Z i 68.32.Z,

W rubryce 13 naleŜy podać liczbę gospodarstw domowych zuŜywających gaz
bez umowy z przedsiębiorstwem energetycznym równieŜ do celów grzewczych
(liczba ta nie moŜe być większa od liczby podanej w rubryce 12).
W rubryce 14 naleŜy podać liczbę uŜytkowników gazu ujętych według PKD
w następujących sekcjach:
– B – górnictwo i wydobywanie – podklasy 05.10.Z–09.90.Z,
– C – przetwórstwo przemysłowe – podklasy 10.11.Z–33.20.Z,

– K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa – podklasy 64.11.Z–66.30.Z,

– M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – podklasy 69.10.Z–
75.00.Z,
– N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca –
podklasy 77.11.Z–82.99.Z,
– O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne – podklasy 84.11.Z–84.30.Z,
– P – edukacja – podklasa 85.10.Z–85.60.Z,
– Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna – podklasy 86.10.Z–88.99.Z,
– R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – podklasy 90.01.Z–
93.29.Z,

– D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – podklasy
35.11.Z–35.30.Z,

– S – działalność usługowa pozostała – podklasy 94.11.Z–96.09.Z,

– E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją – podklasy 36.00.Z–39.00.Z,

W rubryce 16 naleŜy podać liczbę uŜytkowników gazu ujętych według PKD
w następującej sekcji:

– F – budownictwo – podklasy 41.10.Z–43.99.Z.

– A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – podklasy 01.11.Z–03.22.Z.

W rubryce 15 naleŜy podać liczbę uŜytkowników gazu ujętych według PKD
w następujących sekcjach:

W rubryce 17 naleŜy podać liczbę odbiorców hurtowych – podmiotów (osób
fizycznych lub prawnych posiadających koncesję na przesył, dystrybucję
i obrót paliwami gazowymi) zakupujących gaz hurtowo do dalszej odsprzedaŜy.
PowyŜszych odbiorców naleŜy wykazać wg punktu odbioru gazu.

– G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli – podklasy 45.11.Z–47.99.Z,
– H – transport i gospodarka magazynowa – podklasy 49.10.Z–53.20.Z,

– U – organizacje i zespoły eksterytorialne – podklasa 99.00.Z.

Rubryki od 18 do 24 naleŜy wpisać sprzedaŜ = zuŜycie gazu w tys. m3
z jednym znakiem po przecinku dla analogicznych grup jak w rubrykach
od 7 do 9 i od 14 do17.

