
 

Załącznik nr 4 do Umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego 

 
 

Oświadczenie o celu zakupu gazu do Umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego o 
numerze                       jjjj     zawartej dnia            jjjjjjhhhhh 

 
 

1. Odbiorca oświadcza, iż jest podmiotem pośredniczącym gazowym:         tak  nie  
2. Jeśli wybrano „tak” należy przesłać kopię stosownego zgłoszenia do urzędu celnego. 
3. Jeśli wybrano „nie” Odbiorca oświadcza, iż kupowany Gaz będzie zużywał do następujących celów.1 

 

Lp. Przeznaczenie paliwa gazowego 
Udział 

procentowy      
zużycia2 (%) 

Stawka akcyzy 

1. 

 
Do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.  
Art. 31 b ust. 2 pkt. 1  Ustawy o podatku akcyzowym  
 

 

100 zwolnione 

2. 

 
Do celów opałowych (prosimy zaznaczyć właściwe): 
1. do przewozu towarów i pasażerów koleją; 

2.  do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; 

3.  w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;  

4.  w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;  

5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system 

prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności 

energetycznej.  

Art. 31b ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

3. 

 
Do celów opałowych (prosimy zaznaczyć właściwe): 
1. przez organy administracji publicznej; 

2. przez Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, 

3. przez podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;  

4. przez żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3; 

5. przez podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej;  

6. przez jednostki organizacji społecznej, o których mowa w art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej; przez organizacje o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Art. 31 b ust. 2 pkt. 2 do 8 Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

4. 

 
Użycie w procesach (prosimy zaznaczyć właściwe): 
1. produkcji energii elektrycznej; 

2. produkcji  wyrobów energetycznych. 

Art. 31 b ust. 3 pkt. 2-3   Ustawy o podatku akcyzowym 

 

zwolnione 

5. 

 
Do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte w 
celach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o podatku akcyzowym, lub na potrzeby przesyłania, 
dystrybucji lub magazynowania Paliwa gazowego 
Art. 31 b ust. 4  Ustawy o podatku akcyzowym 
 

 

zwolnione 

6. 

  
Do napędu statków powietrznych lub w żegludze wyłączając rejsy rybackie z wyłączeniem prywatnych rejsów i 
prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym  
Art. 31 b ust. 3 pkt. 1 Ustawy o podatku akcyzowym 
 

 

zwolnione 

7. 

 
Do celów opałowych obciążonych podatkiem akcyzowym  (z wyjątkiem powyższych zwolnień)  
Art. 89 ust. 1 pkt. 13 Ustawy o podatku akcyzowym 
 

 1,28 PLN/GJ 

8. 

 
Do napędu silników spalinowych (z wyjątkiem powyższych zwolnień) 
Art. 89 ust. 1 pkt. 12 Ustawy o podatku akcyzowym 
 

 

11,04 PLN/GJ 

9. 

 
Do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo 
jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem  
Art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym 
 

 

0 PLN 

 
 

Razem 
 

 

100%  

 

4. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania HADEX-GAZ ZIEMNY o zmianie powyższego stanu 
faktycznego.  

5. Odbiorca oświadcza, iż świadom jest faktu, że podanie nieprawdziwych informacji lub niepowiadomienie o zmianie danych 
skutkować może jego odpowiedzialnością w tym odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karnoskarbową.  

 

  
Poznań, 26 lutbbego 2016 r. Czytelny podpis Odbiorcy i pieczęć 
                                                      
1 Zgodnie z ustawą z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11, ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. 
2 Należy wskazać procentowy udział zużycia z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Łączne zużycie ze wszystkich kolumn musi wynosić 100%.  


