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K O M U N I K A T  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr 45 / 2015 

w sprawie udostępnienia wzoru sprawozdania podmiotu realizującego  

Narodowy Cel Wskaźnikowy na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775), podmioty realizujące Narodowy Cel 

Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania, w terminie 90 dni po zakończeniu roku 

kalendarzowego, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, sprawozdań rocznych 

zawierających określone w ww. przepisie informacje. Ponadto, zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, 

wzór sprawozdania opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.  

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w art. 23 ust. 4a przewiduje możliwość 

uznania - za dwukrotnie wyższy - udziału biokomponentów wytworzonych z określonych 

w tym przepisie surowców. Ustalenie listy tych surowców oraz limitu biokomponentów, 

których udział w realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego uznaje się za dwukrotnie 

wyższy, ma nastąpić na podstawie art. 23 ust. 4c ww. ustawy. Wydanie rozporządzenia  

w tej sprawie otworzyłoby zatem możliwość praktycznego wykorzystania ww. 

mechanizmu podwójnego naliczania. Sposobność ta winna znaleźć precyzyjne 

odzwierciedlenie we wzorze sprawozdania podmiotu realizującego Narodowy Cel 

Wskaźnikowy w zakresie realizacji tego celu w danym roku.  

Mając powyższe na uwadze oraz zbliżający się początek roku 2016, rozpoczynający 

kolejny cykl sprawozdawania o realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych, 

udostępniam, na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, wzór sprawozdania podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.  

Określenie nowego wzoru sprawozdania nie wiąże się ze zmianami w sposobie realizacji 

Narodowych Celów Wskaźnikowych, który wynika z przepisów ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych, a te nie ulegają zmianie z początkiem 2016 r. Niemniej , w celu 

ułatwienia prawidłowego sporządzenia sprawozdania, udoskonaleniu uległ sposób 

prezentacji poszczególnych danych, w tym rozkład działów, ich tytuły i opisy pozycji.  


