
 
Warszawa, dnia 8 stycznia 2018 r. 

 

 

K O M U N I K A T  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr 3/2018 

w sprawie zmian w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości do Urzędu Regulacji 

Energetyki na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

 

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 2290, została opublikowana 

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

ciekłych oraz niektórych innych ustaw.  

Ustawa ta wprowadziła, z dniem 1 stycznia 2018 r., szereg istotnych zmian w ustawie z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych , związanych z realizacją 

Narodowych Celów Wskaźnikowych, w tym w obszarze zgłoszeń i sprawozdawczości, 

składanych do Urzędu Regulacji Energetyki przez uczestników rynku paliw ciekłych  

na podstawie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Zmiany te obejmują w szczególności: 

1.  Uchylenie obowiązku przekazywania sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez 

„producentów”1), na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. Ostatnim okresem, za który należy złożyć to sprawozdanie, jest IV kwartał 

2017 r. Termin jego przekazania upływa w dniu 14 lutego 2018 r. 

2.  Wprowadzenie obowiązku przekazywania, w terminie do 30 dni po zakończeniu 

kwartału, sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez „podmioty realizujące 

Narodowy Cel Wskaźnikowy”2), na podstawie art. 30b ust. 3 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych. Pierwszym okresem, za który należy złożyć to sprawozdanie, 

jest I kwartał 2018 r. Wzór sprawozdania określi minister właściwy do spraw energii 

na podstawie art. 30b ust. 6 wymienionej ustawy. 

3. Rozszerzenie zakresu oraz skrócenie terminu złożenia sprawozdania rocznego, 

sporządzanego przez „podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy”,  

na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Sprawozdanie to, za 2018 r. i lata następne, przekazuje się w rozszerzonym zakresie 

w terminie do 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego. Zakres i termin złożenia 

sprawozdania rocznego za 2017 r. pozostaje bez zmian.  

4.  Od 1 stycznia 2018 r. podmiot, który w danym roku kalendarzowym dokonał po raz 

pierwszy czynności powodujących powstanie obowiązku realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach  

i biopaliwach ciekłych, został zobowiązany do poinformowania Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki o dokonaniu takiej czynności, w terminie 14 dni od dnia 

dokonania tej czynności. Stanowi o tym art. 22a ust. 1 wymienionej ustawy.  

Informacja ta powinna zawierać:  



a)  oznaczenie firmy podmiotu, adresu jego siedziby lub imię i  nazwisko i adres 

zamieszkania, 

b)  numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu oraz numer 

identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacji podmiotu  

w odpowiednim rejestrze państwa obcego, 

c)  datę dokonania czynności powodującej powstanie obowiązku, o którym mowa  

w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 

d)   określenie rodzaju czynności powodującej powstanie obowiązku, o którym mowa 

w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 

e) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.  

Do informacji podmiot jest zobowiązany dołączyć oświadczenie zawierające oznaczenie 

miejsca i datę jego złożenia oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania,  

o następującej treści: ,,Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

oświadczam, że dane zawarte w informacji są kompletne i zgodne z prawdą.". Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

W celu ułatwienia wywiązania się z tego obowiązku opracowano formularz 

zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu. Stosowanie 

formularza nie jest obowiązkowe. 

Zwracam również uwagę, że niniejszy komunikat wskazuje jedynie na część zmian 

wprowadzonych ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Szczegółowy zakres wskazanych 

wyżej obowiązków oraz pozostałe zmiany określa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.  

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w brzmieniu uwzględniającym zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. 

Załącznik – formularz zgłoszeniowy 

1)  „Producent” - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie: a) wytwarzania, magazynowania, importu 
lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu 
lub b) importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich wykorzystania  
do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych (art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy  
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). 

2) „Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy” - 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 lub biopaliw 
ciekłych, który: a) rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dokonanie 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub b) zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium,  
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 (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych). 

                                                           


