
Gliwice, dn. 29.03.2019 r. 

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej 

sprzedawanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A. w roku 2017 zgodnie z 

§37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia 

energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A.  

w 2018 r. (dla odbiorców z terenu gmin Gliwice i Pyskowice) 

Rodzaj Paliwa Udział Procentowy 

Odnawialne razem 11,21% 

Węgiel Kamienny 60,03% 

Węgiel Brunatny 24,03% 

Gaz Ziemny i inny 4,56% 

Inne 0,17% 

 

 

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do 

wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – 

Łabędy” S.A.  w roku 2018 (dla odbiorców z terenu gmin Gliwice i Pyskowice) 

 

 

 
 



Gliwice, dn. 29.03.2019 r. 

3. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia 

energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych 

paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii 

elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A.  w 

roku 2018 (dla odbiorców z terenu gmin Gliwice i Pyskowice) 
Miejsce,  

w którym dostępne 
są informacje  

o wpływie 
wytworzenia energii 

elektrycznej na 
środowisko 

Rodzaj 
paliwa CO2 SO2 

NOx 
Pyły 

Odpady 
radio-

aktywne 

 [Mg/MWh] 

  
www.bumar.gliwice.pl 

Łącznie: 
węgiel 

kamienny, 
węgiel 

brunatny, 
gaz 

ziemny, 
odnawialne 

źródła 
energii i 

inne 

0,75180 0,000646 0,000674 0,000032  

http://www.bumar.gliwice.pl/


Gliwice, dn. 29.03.2019 r. 

4. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia 

energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A.  

w 2018 r. (dla odbiorców z terenu gminy Rudziniec) 

 

Rodzaj Paliwa Udział Procentowy 

Odnawialne razem 12,03% 

Węgiel Kamienny 59,32% 

Węgiel Brunatny 23,72% 

Gaz Ziemny i inny 4,52% 

Inne 0,41% 

 

 

5. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do 

wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – 

Łabędy” S.A.  w roku 2018 (dla odbiorców z terenu gminy Rudziniec) 

 

 
 



Gliwice, dn. 29.03.2019 r. 

6. Informacja o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia 

energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych 

paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii 

elektrycznej sprzedanej przez Zakłady Mechaniczne „BUMAR – Łabędy” S.A.  w 

roku 2018 (dla odbiorców z terenu gminy Rudziniec) 

 
Miejsce,  

w którym dostępne 
są informacje  

o wpływie 
wytworzenia energii 

elektrycznej na 
środowisko 

Rodzaj 
paliwa CO2 SO2 

NOx 
Pyły 

Odpady 
radio-

aktywne 

 [Mg/MWh] 

  
www.bumar.gliwice.pl 

Łącznie: 
węgiel 

kamienny, 
węgiel 

brunatny, 
gaz 

ziemny, 
odnawialne 

źródła 
energii i 

inne 

0,744453 0,001018 0,001147 0,000032  

 

 

 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów 

Zakładów Mechanicznych „BUMAR – Łabędy” S.A. 

http://www.bumar.gliwice.pl/

