
tel.: 22 661 62 38              fax: 22 378 15 69                      e‐mail: dpe@ure.gov.pl 
 

1

 

 
Warszawa,  5  października 2012 r. 

DEPARTAMENT 
PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH 

DPE‐492‐83(1)/2012/AWŚ 
 

Panie/Panowie Prezesi 
przedsiębiorstw energetycznych 
 

wg rozdzielnika 

 

1. W związku z powziętymi przez Urząd Regulacji Energetyki informacjami, wskazującymi 

na  możliwe  do  zaistnienia  nieprawidłowości  przy  kwalifikowaniu  paliw  do  biomasy 

pochodzącej  z  upraw  energetycznych,  koniecznym  jest  przeprowadzenie  weryfikacji 

paliw  uznawanych  za  biomasę  pochodzącą  z  upraw  energetycznych,  stosowanych  

w jednostkach wytwórczych wykorzystujących biomasę. 

     Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo  energetyczne  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  1059),  proszę  o  przekazanie w  terminie  

7 dni od  dnia  otrzymania  niniejszego  pisma,  listy  teleadresowej  dostawców biomasy 

pochodzącej  z  upraw  energetycznych,  którzy  aktualnie  dostarczają  (od  dnia  

1  października  2012  r.)  lub  mają  dostarczyć  ww.  biomasę  do  Państwa  jednostek 

wytwórczych.   

2. W  nawiązaniu  do  Informacji  Prezesa URE  nr  30/2011  z  dnia  4  października  2011  r.,  

w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości  informuję, że w przypadku biomasy 

pozyskiwanej  poza  granicami  kraju,  dokumenty  pozwalające  na  zaliczenie  danego 

rodzaju  biomasy  do  biomasy  pochodzenia  nieleśnego  (tzw.  biomasy  „agro”)  powinny 

pochodzić od organów lub instytucji z kraju pochodzenia.  

Wobec  powyższego,  w  przypadku  dostarczania  do  Państwa  jednostek  wytwórczych, 

nowych partii  paliwa  (jednak nie  później  niż  od  dnia  1  stycznia  2013  r.),  dokumenty 

potwierdzające  możliwość  zakwalifikowania  danego  paliwa  do  biomasy  pochodzenia 

nieleśnego powinny zostać zalegalizowane lub zgodność przedkładanych dokumentów 



 

2

z prawem miejsca  ich wystawienia powinna zostać potwierdzona w  sposób określony  

w  art.  3  zd.  1  Konwencji  Haskiej  z  dnia  5  października  1961  r.  znoszącej  wymóg 

legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, czyli klauzulą apostille. 

Wszystkie  dostarczane  do  URE  dokumenty  muszą  być  oryginałami  

lub  poświadczonymi  (na  każdej  stronie  kopii  dokumentu)  za  zgodność  

z oryginałem kopiami tych dokumentów. Poświadczenie może być dokonane osobiście 

przez  przedsiębiorcę  lub  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  przedsiębiorcy. 

Umocowanie  do  reprezentowania  przedsiębiorcy  powinno  wynikać  z udzielonego 

pełnomocnictwa, przesłanego do Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z  dowodem zapłaty 

opłaty  skarbowej  w  wysokości  17  zł,  zgodnie  z postanowieniami  ustawy  z  dnia  

16  listopada 2006 r. o opłacie  skarbowej  (Dz. U. z 2006r.   Nr 225, poz. 1635 z późn.  zm.) 

albo  uwierzytelnioną  kopią  dowodu  zapłaty  opłaty  skarbowej,  tj.  potwierdzoną  

za  zgodność  z  oryginałem przez  adwokata,  radcę  prawnego,  doradcę  podatkowego  oraz 

rzecznika patentowego kopię dowodu zapłaty od dokumentu stwierdzającego udzielenie 

im pełnomocnictwa  lub prokury  albo  jego  odpisu, wypisu  lub  kopii  zgodnie  z  §  3  ust.  1   

w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie 

opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330). 

Informuję  ponadto,  że  zgodnie  z  art.  56  ust.  1  pkt  7  i  7a  ustawy  –  Prawo  energetyczne, 

karze  podlega  ten,  kto  odmawia  bądź  świadomie  lub  w  wyniku  niedbalstwa  

wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na  jego żądanie  informacji,  

o  których  mowa  w  art.  28  ww.  ustawy.  Przy  tym,  pod  pojęciem  odmowy  udzielenia 

informacji rozumiane jest także przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi. 

W kierowanej do Urzędu korespondencji należy powoływać się na nasz numer pisma. 

 


