
Oświadczenie o przeznaczeniu Paliwa Gazowego 

do Kompleksowej Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego 

nr …………………………………….. 

(„Umowa”) 

 

Ja / my, niżej podpisany(a)/-ni: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………; 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

będąc uprawnionym/-i do reprezentowania KUPUJĄCEGO: firma: ……………………………………………………, NIP: 

……………………………………, KRS: ……………………………………, oświadczam(y), że począwszy od 1 grudnia 

2019 r.1: 

 

A.  KUPUJĄCY będzie pobierał na podstawie Umowy Paliwo Gazowe (we wszystkich Punktach Odbioru), 

wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym oraz potwierdzamy, że w obiektach, do których 

jest ono dostarczane lub w których jest ono zużywane (lub wytworzone z niego ciepło), nie jest prowadzona 

działalność gospodarcza;  

 

B.  KUPUJĄCY będzie pobierał na podstawie Umowy Paliwo Gazowe (we wszystkich Punktach Odbioru), 

wyłącznie w celu innym niż zużycie w gospodarstwie domowym; 

 

C.  KUPUJĄCY będzie pobierał na podstawie Umowy Paliwo Gazowe niewyłącznie w celu jego zużycia w 

gospodarstwie domowym, tj. w celu zużycia wyłącznie w gospodarstwie domowym pobierane jest Paliwo 

Gazowe w następujących Punktach Odbioru: 

 

Lp. Numer Punktu Odbioru Adres Punktu Odbioru 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

natomiast w pozostałych Punktach Odbioru wskazanych w Umowie, Paliwo Gazowe nie będzie zużywane w 

gospodarstwie domowym.  

 

Jednocześnie składamy oświadczenie dotyczące przeznaczenia gazu ziemnego nabywanego na podstawie Umowy na 

cele podatku akcyzowego, które z dniem 1 grudnia 2019 r. zastępuje dotychczasowe oświadczenie na potrzeby podatku 

akcyzowego, stanowiące załącznik do Umowy2.  

 

 

 

 

 

W imieniu KUPUJĄCEGO: 

 

 

…………….…………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  

 
 

 
1 Proszę zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią opcję.  
2 W przypadku, gdy Paliwo Gazowe nabywane na podstawie Umowy, jest zużywane we wszystkich Punktach Odbioru 
w takim samym celu, należy wypełnić oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. W 
przypadku, gdy Paliwo Gazowe nabywane na podstawie Umowy, jest zużywane w różnych Punktach Odbioru, na różne 
cele, należy wypełnić po jednym egzemplarzu oświadczenia, dla każdej grupy Punktów Odbioru, w których Paliwo 
Gazowe zużywane jest w takim samym celu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 
dokumentu.  



 

Załącznik nr 1 

do Oświadczenia o przeznaczeniu Paliwa Gazowego  

do Kompleksowej Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego 

nr …………………………………………… („Umowa”) 

 

Oświadczenie/Zmiana oświadczenia odbiorcy1 

 na potrzeby podatku akcyzowego 

 

Ja / my, niżej podpisany(a)/-ni: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………; 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

będąc uprawnionym/-i do reprezentowania KUPUJĄCEGO: firma: ……………………………………………………, NIP: 

………………………………, KRS: ……………………………………, oświadczam(y), że począwszy od 1 grudnia 2019 r., 

Paliwo Gazowe nabywane na podstawie Umowy we wszystkich Punktach Odbioru przewidzianych w Umowie będzie 

zużywane wyłącznie w następującym celu: 

 
Lp. Przeznaczenie Paliwa Gazowego Proszę wpisać 

znak  
„X” 

odpowiednim 
miejscu 

Stawka 
akcyzy 

1. Art. 31b. ust. 2 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe przez: gospodarstwa domowe.  zwolnione 

2. Art. 31b. ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe: 
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. 2 pkt. 2) - 8) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe przez: 
1)organy administracji publicznej; 
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
5) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
Art. 31b. ust. 3 pkt. 2) –3) Ustawy o podatku akcyzowym – użycia paliwa gazowego w procesach: 
1) produkcji energii elektrycznej, 
2) produkcji wyrobów energetycznych. 
Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym – wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do 
celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt. 1) – 5) Ustawy o podatku akcyzowym, lub  
2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów. 

 

zwolnione 

3. Art. 31b. ust. 3 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym – do napędu: 
1) statków powietrznych, 
2) w żegludze, włączając rejsy rybackie 
- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy 
o podatku akcyzowym. 

 

zwolnione 

4. Art. 89 ust. 1 pkt. 13) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe (z wyłączeniem celów wymienionych powyżej 
objętych zwolnieniem). 

 
1,28 zł/GJ 

5. Art. 89 ust. 1 pkt. 12) lit. a) Ustawy o podatku akcyzowym – do napędu silników spalinowych (z wyłączeniem 
wymienionych powyżej objętych zwolnieniem). 

 
10,54 zł/GJ 

6. Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym - 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 (spełniające warunki określone w Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym) 

 
0 zł 

 
W imieniu Kupującego: 

 
 
 
 
…………….…………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  

 
 
 

1. Niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 2 

do Oświadczenia o przeznaczeniu Paliwa Gazowego  

do Kompleksowej Umowy Sprzedaży Paliwa Gazowego 

nr …………………………………………… („Umowa”) 

 

Oświadczenie/Zmiana oświadczenia odbiorcy1 

 na potrzeby podatku akcyzowego 

Ja / my, niżej podpisany(a)/-ni: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………; 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………; 

 

będąc uprawnionym/-i do reprezentowania KUPUJĄCEGO: firma: ……………………………………………………, NIP: 

………………………………, KRS: ……………………………………, oświadczam(y), że począwszy od 1 grudnia 2019 r., 

Paliwo Gazowe nabywane na podstawie Umowy, w następujących Punktach Odbioru2: 

 

Lp. Numer Punktu Odbioru Adres Punktu Odbioru 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

będzie zużywane na następujący cel: 

 
Lp. Przeznaczenie Paliwa Gazowego Proszę wpisać 

znak  
“X” 

w odpowiednim 
miejscu 

Stawka 
akcyzy 

1. Art. 31b. ust. 2 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe przez: gospodarstwa domowe.  zwolnione 

2. Art. 31b. ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe: 
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. 2 pkt. 2) - 8) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe przez: 
1)organy administracji publicznej; 
2) jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
4) żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
5) podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 
6) jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; 
7) organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
Art. 31b. ust. 3 pkt. 2) –3) Ustawy o podatku akcyzowym – użycia paliwa gazowego w procesach: 
1) produkcji energii elektrycznej, 
2) produkcji wyrobów energetycznych. 
Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym – wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do 
celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt. 1) – 5) Ustawy o podatku akcyzowym, lub  
2) na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów. 

 

zwolnione 

3. Art. 31b. ust. 3 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym – do napędu: 
1) statków powietrznych, 
2) w żegludze, włączając rejsy rybackie 
- z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy 
o podatku akcyzowym. 

 

zwolnione 

4. Art. 89 ust. 1 pkt. 13) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe (z wyłączeniem celów wymienionych powyżej 
objętych zwolnieniem). 

 
1,28 zł/GJ 

5. Art. 89 ust. 1 pkt. 12) lit. a) Ustawy o podatku akcyzowym – do napędu silników spalinowych (z wyłączeniem 
wymienionych powyżej objętych zwolnieniem). 

 
10,54 zł/GJ 

6. Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym - 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 (spełniające warunki określone w Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym) 

 
0 zł 

 
W imieniu Kupującego: 

 
 
…………….…………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  

 
1. Niepotrzebne skreślić 


