
Warszawa,	dnia	17	czerwca	2013	r.		

	

Informacja	dla	wytwórców	i	dostawców	paliw	‐	biomasy	pochodzenia	

leśnego	do	przedsiębiorstw	energetycznych	

W	związku	 z	wejściem	w	 życie	w	 dniu	 31	 grudnia	 2012	 r.	 przepisów	 rozporządzenia	

Ministra	Gospodarki	 z	 dnia	 18	 października	 2012	 r.	w	 sprawie	 szczegółowego	 zakresu	

obowiązków	uzyskania	i	przedstawienia	do	umorzenia	świadectw	pochodzenia,	uiszczenia	

opłaty	 zastępczej,	 zakupu	 energii	 elektrycznej	 i	 ciepła	 wytworzonych	 w	 odnawialnych	

źródłach	 energii	 oraz	 obowiązku	 potwierdzania	 danych	 dotyczących	 ilości	 energii	

elektrycznej	wytworzonej	w	 odnawialnym	 źródle	 energii	 (Dz.	 U.	 z	 2012	 r.	 poz.	 1229),	

zwanego	dalej:	„rozporządzeniem	Ministra	Gospodarki	z	dnia	18	października	2012	r.”,	

mając	na	uwadze	postanowienia	§	6	ust.	7	w	związku	z	§	2	pkt	7	tego	rozporządzenia,	

Prezes	 Urzędu	 Regulacji	 Energetyki	 skierował	 do	 przedsiębiorstw	 energetycznych	

wezwania	do	przedłożenia	między	innymi	następujących	dokumentów	i	informacji:	

I. W	przypadku	wykorzystania	 przez	 przedsiębiorstwo	 energetyczne	 biomasy	

pochodzenia	leśnego	w	postaci	drewna	(tzw.	litego/surowego):	

 oświadczeń	 dostawców	 paliw	 ‐	 biomasy	 pochodzenia	 leśnego,	

pozwalających	 na	 dokonanie	 klasyfikacji	 drewna,	 składanych	 pod	

rygorem	 przewidzianym	 w	 art.	 233	 Kodeksu	 karnego1,	 obejmujących	

zestawienia	faktur	VAT,	umożliwiających	identyfikację	kontrahentów,	od	

których	 nabyte	 zostało	 drewno,	 aż	 do	 podmiotu,	 który	 jako	 pierwszy	

wprowadził	 drewno	 na	 rynek	 Polski,	 wraz	 z	 wolumenem	 objętym	

poszczególnymi	fakturami	VAT,	dokumentującymi	zrealizowane	dostawy	

do	eksploatowanej	przez	dane	przedsiębiorstwo	energetyczne	określonej	

jednostki	 wytwórczej	 ‐	 do	 powyższego	 oświadczenia	 należy	 dołączyć	

dokumenty	 wywozowe	 wystawiane	 przez	 Nadleśnictwa	 prowadzące	

gospodarkę	 drewnem	w	 lasach	 państwowych	 uzyskane	 przez	 pierwszy	

podmiot	 wprowadzający	 drewno	 na	 rynek	 ‐	 Oświadczenie	 dostawcy	

                                                 
1 Zgodnie	 z	 art.	 233	 §	 1	 ustawy	 z	 dnia	 6	 czerwca	 1997	 r.	 ‐	 Kodeks	 karny,	 „Kto,	 składając	 zeznanie	 mające	 służyć	 za	 dowód		
w	 postępowaniu	 sądowym	 lub	w	 innym	 postępowaniu	 prowadzonym	 na	 podstawie	 ustawy,	 zeznaje	 nieprawdę	 lub	 zataja	 prawdę,	
podlega	karze	pozbawienia	wolności	do	lat	3” 



biomasy	pochodzenia	leśnego(I);	Załącznik	Nr	1	do	oświadczenia	dostawcy	

biomasy	pochodzenia	leśnego(I).	

II. W	przypadku	wykorzystania	 przez	 przedsiębiorstwo	 energetyczne	 biomasy	

pochodzenia	 leśnego	 w	 postaci	 materiału	 drzewnego	 (np.	 zrębka,	 brykiet,	

trocina	itp.):	

1)	drewno	celowo	rozdrobnione:	

 oświadczeń	 dostawców	 paliw	 ‐	 biomasy	 pochodzenia	 leśnego	

pozwalających	na	dokonanie	 klasyfikacji	 drewna/materiału	 drzewnego,	

składanych	pod	 rygorem	przewidzianym	w	art.	 233	Kodeksu	 karnego1,	

obejmujących	 zestawienia	 faktur	 VAT,	 umożliwiających	 identyfikację	

kontrahentów,	 od	 których	 nabyte	 zostało	 drewno/materiał	 drzewny,		

aż	 do	 podmiotu,	 który	 jako	 pierwszy	 wprowadził	 drewno/materiał	

drzewny	 na	 rynek	 Polski,	wraz	 z	wolumenem	 objętym	 poszczególnymi	

fakturami	 VAT	 dokumentującymi	 zrealizowane	 dostawy		

do	 eksploatowanej	 przez	 dane	 przedsiębiorstwo	 energetyczne	

określonej	 jednostki	wytwórczej	 ‐	 do	 powyższego	 oświadczenia	 należy	

dołączyć	 dokumenty	 wywozowe	 wystawiane	 przez	 Nadleśnictwa	

prowadzące	 gospodarkę	 drewnem	 w	 lasach	 państwowych	 uzyskane	

przez	 pierwszy	 podmiot	 wprowadzający	 drewno/materiał	 drzewny	 na	

rynek	‐	Oświadczenie	dostawcy	biomasy	pochodzenia	leśnego(I);	Załącznik	

Nr	1	do	oświadczenia	dostawcy	biomasy	pochodzenia	leśnego(I).	

2)	 odpad/pozostałość	z	przemysłu	przetwarzającego	produkty	z	produkcji	

leśnej	(np.	zrębka,	brykiet,	trocina,	itp.):	

 oświadczeń	 dostawców	 paliw	 ‐	 biomasy	 pochodzenia	 leśnego,	

pozwalających	 na	 dokonanie	 klasyfikacji	 materiału	 drzewnego,	

składanych	pod	 rygorem	przewidzianym	w	art.	 233	Kodeksu	 karnego1,	

obejmujących	 zestawienie	 faktur	 VAT,	 umożliwiających	 identyfikację	

kontrahentów,	 od	 których	 nabyty	 został	 materiał	 drzewny,	 aż	 do	

podmiotu,	 który	 jako	pierwszy	wprowadził	materiał	 drzewny	na	 rynek	

Polski,	 wraz	 z	 wolumenem	 objętym	 poszczególnymi	 fakturami	 VAT,	

dokumentującymi	 zrealizowane	 dostawy	 do	 eksploatowanej	 dane	

przedsiębiorstwo	 energetyczne	 określonej	 jednostki	 wytwórczej	 ‐	



Oświadczenie	dostawcy	biomasy	pochodzenia	 leśnego(II);	Załącznik	Nr	1	

do	oświadczenia	dostawcy	biomasy	pochodzenia	leśnego(II);	

wraz	z:	

 kartami	przekazania	odpadu	lub	(w	przypadku	ich	braku)	

 oświadczeniem	 wytwórcy	 paliwa	 ‐	 biomasy	 pochodzenia		

leśnego	 –	 pierwszego	 podmiotu	 wprowadzającego	 materiał	 drzewny		

na	 rynek	Polski	 –	 złożonym	pod	 rygorem	z	 art.	 233	Kodeksu	karnego1,		

że	 dostarczona	 biomasa	 pochodzenia	 leśnego	 nie	 powstała	 w	 wyniku	

procesu	 celowego	 rozdrobnienia	 drewna	 pełnowartościowego,		

o	 którym	 mowa	 w	 §	 2	 pkt	 7	 rozporządzenia	 Ministra	 Gospodarki		

z	 dnia	 18	 października	 2012	 r.,	 a	 zbyta	 partia	 towaru	 stanowi		

pozostałość	z	przemysłu	przetwarzającego	produkty	z	produkcji	leśnej	–

oświadczenie	 wytwórcy	 powinno	 dodatkowo	 zawierać	 informację		

na	 temat	wytwarzanych	produktów	 i	procesu	produkcyjnego,	z	którego	

powstają	 ww.	 pozostałości	 –	 Oświadczenie	 wytwórcy	 biomasy	

pochodzenia	leśnego.	

Ww.	 wymienione	 dokumenty	 –	 karty	 przekazania	 odpadu	 oraz	 oświadczenia	

pierwszego	 podmiotu	 wprowadzającego	 materiał	 na	 rynek,	 powinny	 dotyczyć	 każdej	

partii	paliwa.	

Uprzejmie	 informuję,	 że	 ze	 względu	 na	 obszerność	 materiału	 dowodowego	

w	 powyższych	 sprawach,	 dopuszczalne	 jest	 aby	 oświadczenia	 podmiotów	

dostarczających	 paliwo	 –	 biomasę	 pochodzenia	 leśnego	 (bezpośrednio	 do	

jednostki	wytwórczej	 bądź	 pośrednio	 –	 do	 utworzonej	 przez	 Koncesjonariusza	

spółki	 celowej	 zajmującej	 się	 dostarczaniem	 paliwa	 do	 jednostki	 wytwórczej),	

zawierające	zestawienie	faktur	VAT,	również	w	wersji	elektronicznej	w	formacie	

Excel,	 wraz	 z	 ewentualnymi	 skanami	 dokumentów	 stanowiących	 załączniki	 do	

faktur,	 zostały	 dostarczane	 przez	 te	 podmioty	 bezpośrednio	 do	 URE.	

Oświadczenia,	 o	 których	 mowa	 powyżej	 powinny	 dodatkowo	 pozwalać	 na	

jednoznaczną	 identyfikację	 przedsiębiorstwa	 energetycznego	 (jednostki	

wytwórczej),	do	którego	paliwo	zostało	dostarczane	do	celów	energetycznych.		

	



Wzory	oświadczeń	oraz	zestawień	faktur	VAT	dostępne	są	na	stronie	internetowej	URE	

http://www.ure.gov.pl/portal/pl/609/5069/Biomasa_na_cele_energetyczne.html	

Dodatkowe	 informacje	 i	 wyjaśnienia	 można	 uzyskać	 pod	 numerami	 telefonu	 22	 66	

16	307	lub	22	66	16	310.		

	

 


