Warszawa, dnia 5 września 2013 r.

Informacja uzupełniająca 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
w przypadku wykorzystania biomasy pochodzenia leśnego pochodzącej z importu lub
nabycia wewnątrzwspólnotowego:
− dokumenty wydane przez organy lub instytucje z kraju pochodzenia, wskazujące
na klasę jakości (sortyment) drewna – według norm obowiązujących w kraju
pozyskania – wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz
− opinia niezależnej strony trzeciej (podmioty dysponujące uprawnieniami
brakarskimi oraz posiadające wiedzę i doświadczenie w klasyfikacji drewna)
określająca sortyment danej partii paliwa (drewna/materiału drzewnego) –
wydana w oparciu o normy stosowane na terytorium Polski,
− wszelkich dokumentów, w oparciu, o które przedsiębiorca (wytwórca energii
elektrycznej/dostawca paliw) dokonał kwalifikacji sortymentu zużytej biomasy
pochodzenia leśnego wskazanej w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do wniosku
o

wydanie

świadectw

pochodzenia,

objętej

fakturami

VAT, w

tym

w szczególności wyniki audytów, protokoły pokontrolne oraz opinie brakarzy
odnoszące się do poszczególnych partii towaru, objętych fakturami VAT.

Dodatkowo informuję, że w przypadku biomasy pozyskiwanej poza granicami kraju,
dokumenty pozwalające na zaliczenie danego rodzaju biomasy do biomasy leśnej,
biomasy

z

upraw

energetycznych,

biomasy

wymienionej

w

załącznikach

do Informacji Prezesa URE nr 30/2011 z dnia 4 października 2011 r. oraz nowych
rodzajów biomasy wprowadzanych na rynek, powinny pochodzić od organów
lub instytucji z kraju pochodzenia i dotyczyć każdej partii paliwa dostarczonego na
teren Polski, a także powinny zostać zalegalizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego
1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215,
poz. 1823 z późn. zm.) lub zgodność przedkładanych dokumentów 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),
czyli klauzulą apostille.
Jednocześnie informuję, że dokumenty przedkładane w obcym języku muszą
być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerami telefonu
22 487 5570 w. 5739 lub 22 487 5570 w. 5738.

