
 

 

 
 

Warszawa, dnia   13  marca 2018 r. 

 

 

K O M U N I K A T  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr  21/ 2018 

w sprawie niektórych obowiązków spoczywających 

na podmiotach realizujących Narodowy Cel Redukcyjny  

na podstawie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427), zwaną dalej „ustawą”, na „podmiotach 

realizujących Narodowy Cel Redukcyjny”1) spoczywa szereg obowiązków związanych  

z informowaniem oraz sprawozdawaniem Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki , o czym 

niniejszym przypominam. 

Obowiązki te obejmują w szczególności: 

1. Niezwłoczne informowanie o adresie do doręczeń na terytorium RP oraz o osobie 

upoważnionej do reprezentowania - w przypadku podmiotu mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium RP (pełne brzmienie i forma realizacji 

obowiązku vide art. 30c ustawy). 

2. Informowanie o wspólnej realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1  ustawy,  

w terminie do dnia 31 marca każdego roku (art. 30d ust. 2 ustawy). 

3. Informowanie o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy,  

w terminie do dnia 31 marca każdego roku (art. 30e ust. 2 ustawy). 

4. Przekazywanie sprawozdań rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych  

w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku sprawozdawczym (art. 30i ust. 1 ustawy). 

Szczegółowe dane i wzór sprawozdania rocznego określił Minister Energii  

w rozporządzeniu z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1425).  Przypominam,  

że pierwszym rokiem sprawozdawczym jest w tym przypadku rok 2017, w związku  

z czym pierwsze sprawozdanie roczne należy przekazać do Prezesa URE do dnia  

31 marca 2018 r. 

Uwzględniając fakt, iż sprawozdania te stanowią podstawę do sporządzenia  zbiorczego 

raportu rocznego dla Komisji Europejskiej, za właściwe – w kontekście zakresu tego 

raportu – uznać należy przyjęcie przez podmioty zobowiązane do złożenia tego 

sprawozdania następującej systematyki w obrębie części A i B tego sprawozdania:  

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 



A. Każdy wiersz w części A sprawozdania rocznego winien odpowiadać pojedynczemu 

rodzajowi paliwa, określanemu w kolumnie A2, oraz pojedynczemu kodowi CN tego 

paliwa, określanemu w kolumnie A3. Kolejne kolumny A4-A13 w każdym wierszu 

części A tego sprawozdania powinny zawierać zbiory informacji, określone w tych 

kolumnach, odpowiadające pojedynczemu rodzajowi paliwa oraz pojedynczemu 

kodowi CN z kolumn A2 i A3. Za niewłaściwe uznać należy zgrupowanie kilku 

rodzajów paliw lub kilku kodów CN paliwa w jednym wierszu. 

B. Każdy wiersz w części B sprawozdania rocznego winien odpowiadać pojedynczemu 

rodzajowi biokomponentu, określanemu w kolumnie B2, pojedynczemu kodowi CN 

tego biokomponentu, określanemu w kolumnie B4 oraz pojedynczej cesze, 

określanej w kolumnie B3 („Czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego 

rozwoju?”). Kolejne kolumny B5-B14 w każdym wierszu części B tego sprawozdania 

powinny zawierać zbiory informacji, określone w tych kolumnach, odpowiadające 

pojedynczemu rodzajowi paliwa, pojedynczemu kodowi CN i pojedynczej cesze  

z kolumn B2-B4. Za niewłaściwe uznać należy zgrupowanie kilku rodzajów 

biokomponentów, kilku kodów CN biokomponentu lub zarówno twierdzącej  

i przeczącej odpowiedzi na pytanie z kolumny B3, w jednym wierszu. 

 

 

 

 

 

1) podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy:  
a) każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego 
gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi 
śródlądowej, który:  

- rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej lub  

- zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przywozu paliw 
ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, 
o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,  

b) przedsiębiorstwo energetyczne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną stosowaną w 
pojazdach samochodowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym, po poinformowaniu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyjęciu obowiązku, o którym 
mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, 

c) każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub 
nabycia wewnątrzwspólnotowego benzyn lotniczych oraz paliw typu benzyny lub nafty do silników 
odrzutowych stosowanych w statkach w powietrznym ruchu lotniczym, po poinformowaniu Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki o przyjęciu obowiązku, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, który:  

- rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
prawnej lub faktycznej lub  

- zużywa je na potrzeby własne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przywozu paliw 
ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, 
o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; 

                                                            


