Informacje dla Odbiorców końcowych o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii
elektrycznej sprzedawanej przez ZEUP SA w 2020 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne
informacje o wpływie wytwarzanej tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. (Dz. Ustaw z 2007 nr 93, poz. 623, §37)
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Pkt. 1 Załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia:
Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii
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Zastrzegamy, iż powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji pochodzących od kontrahentów na dzień 30.03.2021 r.
Stanowią one wartości przybliżone i uśrednione, a ich dokładność wynika z dokładności danych uzyskanych od kontrahentów.
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Powyższe dane zostały opracowane na podstawie informacji otrzymanych od kontrahentów ZEUP SA.
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