
Zgodnie z Art. 5 ust 6c ustawy - Prawo energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub 
ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub 
ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje 
o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której 
ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych 
energetycznie urządzeniach technicznych. 
 
 Średnie zużycie w 2021 r. dla danej grupy taryfowej: 
 

CIEPŁO: 

Grupa taryfowa Średnie zużycie ciepła [GJ] 

DP 3 315 

DW 1 146 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA: 

Grupa 
taryfowa 

Średnie zużycie energii 
elektrycznej [MWh] 

B23 0,000 

C22b 0,000 

C21 0,000 

C11 0,000 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej środkami poprawy 

efektywności energetycznej są: 

1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz 

niskimi kosztami eksploatacji; 

3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 

o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 

4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów ((Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. 

poz. 11); 

5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 

dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie 

(EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE 

i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu 

do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie 

ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634). 


