
 
 

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r. 

 

 

K O M U N I K A T  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

nr 7/2019 

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. 1-1b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.), podmioty realizujące 

Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki, w terminie 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdań rocznych 

obejmujących określone w ww. przepisach informacje i dokumenty. Jak stanowi art. 30b 

ust. 2 wymienionej ustawy, wzór sprawozdania opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2290) oraz ustawa z dnia  

6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1356), wprowadziły zmiany  w przedmiotowej 

sprawozdawczości, mające zastosowanie do realizacji tego obowiązku sprawozdawczego 

za 2018 r. Zmiany te spowodowały konieczność opracowania i udostępnienia przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowego wzoru sprawozdania rocznego podmiotu 

realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy.  

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 30b ust. 2 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych, udostępniam wzór sprawozdania podmiotu realizującego Narodowy 

Cel Wskaźnikowy (URE-NCW) w zakresie realizacji tego celu za 2018 rok i lata następne, 

stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu. Aktualny wzór tego sprawozdania  

w wersji elektronicznej, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu w zakładce 

„Formularze do pobrania”  „Paliwa ciekłe”. 

Przypominam, iż sprawozdanie URE-NCW za 2018 r., podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania danego podmiotu, powinno zostać przekazane do Urzędu Regulacji 

Energetyki najpóźniej do dnia 1 marca 2019 r. wraz z dodatkowymi dokumentami: 

- świadectwami potwierdzającymi spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju 

przez biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji  Narodowego Celu 

Wskaźnikowego za 2018 r., 

- kopią dowodu wpłaty z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zostanie wpłacona do dnia 

31 stycznia 2019 r. na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, nr 41 1130 1017 0020 1487 3520 0005, o ile podmiot 

skorzystał z możliwości wykonania części obowiązku realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego za 2018 r. poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Szczegółowe 

zasady w tym zakresie określa art. 23 ust. 1a -1c, ust. 6 i ust. 8 wymienionej ustawy. 


