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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 17 grudnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 799) 

U S T A W A  z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o BIOKOMPONENTACH I 

BIOPALIWACH CIEKŁYCH (Dz. U. z 2014 r. poz. 1643) 

 
[1)

 Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. 

Urz. UE L 123 z 17.05.2003, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 188).] 

<1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).> 

Art. 2. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  surowce rolnicze - produkty z rolnictwa lub ich części, uprawiane na użytkach rolnych, 

przeznaczone do wytwarzania biokomponentów; 

2)  biomasa - ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub pozostałości 

pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i 

zwierzęcymi, leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w 

tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a także ulegająca biodegradacji część 

odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących 

zagospodarowaniu odpadów oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

3)   biokomponenty - bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty 

olej roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, 

sprężony biometan oraz biowodór, które są wytworzone z biomasy z przeznaczeniem 

do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

4)  bioetanol - alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze 

etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym; za biomasę do wytwarzania 

bioetanolu nie uznaje się alkoholu etylowego zawierającego powyżej 96% 

objętościowo alkoholu; 

5)   biometanol - alkohol metylowy wytwarzany z biomasy, w tym biometanol zawarty w 

eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym; 

5a)  biobutanol - alkohol butylowy wytworzony z biomasy; 

6)   ester - ester metylowy albo ester etylowy, kwasów tłuszczowych wytwarzany z 

biomasy; 

7)  bioeter dimetylowy - eter dimetylowy wytworzony z biomasy; 
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8)  czysty olej roślinny - olej roślinny wytwarzany z roślin oleistych przez tłoczenie, 

ekstrakcję lub za pomocą porównywalnych metod, czysty lub rafinowany, 

niemodyfikowany chemicznie; 

9)  biowęglowodory ciekłe - ciekłe węglowodory lub ich mieszaniny wytworzone z 

biomasy w procesach przemian chemicznych i biochemicznych, w tym 

hydrorafinowane oleje oraz węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-

Tropscha; 

9a)  bio propan-butan - mieszaninę skroplonych gazów węglowodorowych, głównie 

propanu C3 i butanu C4, wytworzonych z biomasy; 

9b)  skroplony biometan - skroplony metan wytworzony z biomasy; 

9c)  sprężony biometan - mieszaninę sprężonych gazów węglowodorowych, głównie 

metanu C1, wytworzonych z biomasy; 

9d)  biowodór - wodór wytworzony z biomasy; 

10)  paliwa ciekłe - paliwa ciekłe, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 

późn. zm.); 

11)  biopaliwa ciekłe: 

a)  benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów lub 

powyżej 22,0% objętościowo eterów, o których mowa w pkt 4, 

b)  olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, 

c)  bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny, 

biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan 

oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa; 

d-f)  (uchylone), 

12)  import - przywóz paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, biokomponentów lub surowców 

do ich wytworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza obszaru celnego 

Wspólnoty Europejskiej; 

13)  nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z pozostałej części obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej; 

14)  wprowadzanie do obrotu - sprzedaż lub inną formę zbycia biokomponentów, paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w 

rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

15)  stacja paliwowa - stację paliwową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

16)  stacja zakładowa - stację zakładową, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

17)  rolnik - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, prowadzącą w gospodarstwie rolnym w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. 

zm.) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i ustawy z 
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dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

74, poz. 397, z późn. zm.); 

17a)  producent rolny - rolnika w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i 

ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego 

rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 

16, z późn. zm.), oraz rolnika z kraju trzeciego, uprawiającego surowce rolnicze na 

potrzeby wytwarzania biokomponentów; 

18)  wytwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie ich 

sprzedaży lub zbycia w innej formie, lub przeznaczenia ich do wytworzenia przez 

siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a)  przetwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania biomasy, a następnie sprzedaży lub zbycia w innej formie produktów jej 

przetworzenia, przeznaczonych do wytwarzania biokomponentów; 

19)  pośrednik - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 

a)  zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy przeznaczonej do 

wytwarzania biokomponentów, a następnie jej sprzedaży lub zbycia w innej 

formie lub 

b)  zakupu biokomponentów, a następnie ich sprzedaży lub zbycia w innej formie; 

20)  producent - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wykonującego 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; 

20a)  podmiot sprowadzający - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie 

ich sprzedaży lub zbycia w innej formie; 

21)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu; 

22)  skład podatkowy - skład podatkowy, o którym mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 

2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.); 

23)  inne paliwa odnawialne - paliwa odnawialne inne niż biopaliwa ciekłe, pochodzące z 

odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 
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kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 

984), stosowane w silnikach; 

24)  Narodowy Cel Wskaźnikowy - minimalny udział biokomponentów i innych paliw 

odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w 

ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej; 

25)  podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy - przedsiębiorcę w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wykonującego 

działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który sprzedaje lub 

zbywa je w innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywa na 

potrzeby własne. 

26) gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, podtlenek azotu oraz metan; 

27)  cykl życia biokomponentu - okres obejmujący etapy niezbędne do wytworzenia 

danego biokomponentu, uwzględniający w szczególności uprawę i przetwarzanie 

surowców, wytwarzanie, transport i dystrybucję, aż do jego zużycia w transporcie; 

28)  cykl życia kopalnego odpowiednika biokomponentu - okres obejmujący etapy 

niezbędne do wytworzenia danego kopalnego odpowiednika biokomponentu, 

uwzględniający w szczególności wydobycie, wytwarzanie, magazynowanie, transport 

i dystrybucję, aż do jego zużycia w transporcie; 

29)  kopalny odpowiednik biokomponentu - benzynę silnikową lub olej napędowy 

niezawierający dodatku biokomponentów; 

30)  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych - różnicę całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu i całkowitej 

emisji tych gazów w cyklu życia biokomponentu, odniesioną do całkowitej emisji 

gazów cieplarnianych w cyklu życia kopalnego odpowiednika biokomponentu, 

wyrażoną w procentach; 

31)  odpady - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238); 

32)  drewno pełnowartościowe - drewno spełniające wymagania jakościowe wymienione 

w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego 

liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego 

dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3, oraz materiał drzewny powstały w wyniku 

procesu celowego rozdrobnienia tego drewna na cele energetyczne; 

[33)  uznany system certyfikacji - system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.), 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji;] 

<33) uznany system certyfikacji – system certyfikacji gwarantujący spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b–28bc, zatwierdzony 

przez Komisję Europejską w drodze decyzji;> 
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34) administrator systemu certyfikacji - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który ma tytuł prawny do 

dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w 

zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu; 

35)  jednostka certyfikująca - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, który, działając w ramach uznanego systemu 

certyfikacji, ma prawo wydawania certyfikatu podmiotom certyfikowanym; 

36) podmiot certyfikowany - podmiot, który zgodnie z uznanym systemem certyfikacji 

uzyskał certyfikat; 

37) certyfikat - dokument wydany przez jednostkę certyfikującą uprawniający podmiot 

certyfikowany do stosowania uznanego systemu certyfikacji; 

38) certyfikat jakości - dokument wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane 

przez producentów paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych spełniają wymagania 

jakościowe określone w ustawie; 

[39)  świadectwo - dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość biokomponentów, 

zawartych w sprzedanych przez ten podmiot lub zbytych w innej formie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym terytorium na potrzeby własne paliwach 

ciekłych lub biopaliwach ciekłych, spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 

określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE; 

40)  poświadczenie - dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub umowę, 

o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie 

ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 

określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 

2003/30/WE;] 

<39) świadectwo – dokument wystawiany przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy potwierdzający, że wskazana w tym dokumencie ilość 

biokomponentów, zawartych w sprzedanych przez ten podmiot lub zbytych w 

innej formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym 

terytorium na potrzeby własne paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, 

spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b–28bc; 

40) poświadczenie – dokument przewidziany przez uznany system certyfikacji lub 

umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, potwierdzający, że wskazana w 

tym dokumencie ilość biomasy lub biokomponentów spełnia kryteria 

zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b–28bc;> 
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41)  dystrybutor - odmierzacz będący instalacją pomiarową, przeznaczony do tankowania 

biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i zakładowych."; 

2. Przez biopaliwa ciekłe rozumie się także biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące 

samoistne paliwa inne niż wymienione w ust. 1 pkt 11. 

3. Przez rolnika rozumie się także: 

1)  grupę osób fizycznych prowadzących w gospodarstwach rolnych w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym działalność rolniczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod 

warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na własny użytek 

członków tej grupy; 

2)  grupę producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 

983 z późn. zm.), pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie na 

własny użytek członków tej grupy. 

Art. 22. 

1. Biokomponenty wprowadzane do obrotu lub wykorzystywane przez producentów do 

wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych powinny spełniać wymagania 

jakościowe potwierdzone certyfikatem jakości wydanym przez akredytowane jednostki 

certyfikujące. 

[2a. Certyfikat jakości biokomponentu wydaje się na wniosek wytwórcy lub producenta w 

terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek zawiera w szczególności informacje o 

rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania 

przez producentów do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych oraz nazwę 

surowców, z których biokomponent jest wytwarzany.] 

<2a. Certyfikat jakości biokomponentu wydaje się na wniosek podmiotu w terminie 21 

dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek zawiera w szczególności informacje o rodzaju 

biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania 

przez producentów do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych oraz nazwę 

surowców, z których biokomponent jest wytwarzany.> 

2b. Certyfikat jakości biokomponentu zawiera w szczególności nazwę akredytowanej 

jednostki certyfikującej, która go wydała, określenie rodzaju biokomponentu oraz nazwę 

surowców, z których jest wytwarzany. 

2c. Certyfikat jakości biokomponentu zachowuje ważność przez okres roku od dnia jego 

wydania. 

2d. Akredytowana jednostka certyfikująca może cofnąć certyfikat jakości biokomponentu, w 

przypadku gdy biokomponenty przestały spełniać wymagania jakościowe stanowiące 

podstawę wydania certyfikatu jakości. 

2. Badania jakości biokomponentów wykonują akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Akredytowane jednostki certyfikujące każdorazowo informują organ rejestrowy o wydaniu 

lub cofnięciu certyfikatu jakości, o którym mowa w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz akredytowanych 
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jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości 

biokomponentów. 

[5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy: 

1)   zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie certyfikatu jakości, 

oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć, 

2)   zakres danych zawartych w certyfikacie jakości, 

3)   tryb wydawania certyfikatów jakości przez akredytowane jednostki certyfikujące, o 

których mowa w ust. 1 

- uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do 

przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości, a także konieczność 

sprawnego rozpatrywania wniosków.] 

<5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy: 

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie certyfikatu jakości 

złożony przez wnioskodawcę, oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć, 

2) zakres danych zawartych w certyfikacie jakości, 

3) tryb wydawania certyfikatów jakości przez akredytowane jednostki 

certyfikujące, o których mowa w ust. 1 

– uwzględniając obowiązujące wymagania normalizacyjne i normatywne do 

przeprowadzania badań i orzekania w sprawach jakości, a także konieczność 

sprawnego rozpatrywania wniosków.> 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  wymagania jakościowe dla biokomponentów, 

2)  metody badań jakości biokomponentów, 

3)  sposób pobierania próbek biokomponentów 

- biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej oraz postanowienia właściwych norm w tym 

zakresie. 

7. Biokomponenty wytworzone lub dopuszczone do obrotu w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych 

państwach, które spełniają wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej w tym 

zakresie, mogą być dopuszczone do obrotu lub wykorzystywane przez producentów do 

wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, o ile odpowiadają wymaganiom 

wynikającym z przepisów technicznych, wydanych ze względu na ochronę zdrowia i 

życia ludzi i zwierząt, środowiska lub interesów konsumentów. 

[Art. 28a. 

1. Biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel 

Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, wyłącznie 

wtedy, gdy: 

1)   spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 ust. 3-6 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
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promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, zwanej dalej "dyrektywą 

2009/28/WE; 

2) spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określony w art. 28b ust. 1 

i 2; 

3) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w art. 3 ust. 

4 dyrektywy 2009/28/WE. 

2. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz ich 

wykorzystania, pochodzące ze środków publicznych, w tym ze środków funduszy Unii 

Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia 

finansowego, pod warunkiem że biokomponenty i biopaliwa ciekłe, które będą objęte 

wsparciem, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 dyrektywy 

2009/28/WE.] 

<Art. 28a. 

1. Biokomponenty mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel 

Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, 

wyłącznie wtedy, gdy: 

1) spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b–28bc; 

2) nie zostały wcześniej zaliczone na poczet realizacji obowiązku określonego w 

art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 

2001/77/WE oraz 2003/30/WE, zwanej dalej „dyrektywą 2009/28/WE”. 

2. Biokomponenty wytworzone z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub 

pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne mogą być zaliczone podmiotowi 

realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy na poczet realizacji obowiązku, 

o którym mowa w art. 23 ust. 1, jeżeli spełniają następujące warunki: 

1) kryterium zrównoważonego rozwoju określone w art. 28b; 

2) warunek określony w ust. 1 pkt 2. 

3. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych 

oraz ich wykorzystania, pochodzące ze środków publicznych, w tym ze środków 

funduszy Unii Europejskiej, może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się 

o przyznanie wsparcia finansowego, pod warunkiem że biokomponenty i biopaliwa 

ciekłe, które będą objęte wsparciem, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju 

określone w art. 28b–28bc.> 

Art. 28b. 

1. [Biokomponenty spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, jeżeli 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej:] 

 <Biokomponenty spełniają kryterium ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

jeżeli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej:> 

1) 35% - do dnia 31 grudnia 2016 r.; 

2) 50% - od dnia 1 stycznia 2017 r. 



- 9 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

[2. W przypadku biokomponentów wytworzonych w instalacjach, w których produkcja została 

rozpoczęta po dniu 31 grudnia 2016 r. wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

wynosi co najmniej 60% od dnia 1 stycznia 2018 r.] 

<2. W przypadku biokomponentów wytworzonych w instalacjach, w których produkcja 

została rozpoczęta po dniu 31 grudnia 2016 r. kryterium ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych wynosi co najmniej 60% od dnia 1 stycznia 2018 r.> 

3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w 

załączniku do ustawy. 

4. W przypadku gdy surowce rolnicze są uprawiane na użytkach rolnych położonych na 

obszarach ujętych w wykazie, ogłoszonym na podstawie ust. 6, na których może być 

osiągany niższy poziom emisji gazów cieplarnianych wynikających z uprawy surowców 

rolniczych przeznaczanych do wytworzenia biokomponentów, od poziomu emisji dla 

upraw określonego w załączniku do ustawy, dopuszcza się stosowanie wartości 

standardowych ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określonych w załączniku do 

ustawy dla biokomponentów wytworzonych z tych surowców rolnych. 

5. Dopuszcza się stosowanie innych wartości emisji gazów cieplarnianych dla upraw 

surowców rolniczych od wartości standardowych emisji gazów cieplarnianych dla tych 

upraw określonych w załączniku do ustawy, pod warunkiem wyznaczenia wartości 

rzeczywistych dla danych upraw. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz obszarów, o 

których mowa w ust. 4, mając na względzie charakterystykę gleby, klimat i spodziewany 

poziom zbioru surowców oraz badania wysokości poziomu emisji gazów cieplarnianych 

w poszczególnych województwach oraz wykaz tych obszarów przedłożony w formie 

sprawozdania Komisji Europejskiej. 

<Art. 28ba. 

1. Biokomponenty spełniają kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości 

bioróżnorodności, jeżeli biomasa wykorzystywana do ich wytwarzania nie pochodzi 

z terenów, które w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. lub po tym okresie, posiadały 

następujący status, niezależnie od tego, czy posiadają go nadal: 

1) lasów pierwotnych i innych zalesionych gruntów, czyli lasów i innych 

zalesionych gruntów z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie 

widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w 

istotny sposób zaburzone; 

2) obszarów wyznaczonych: 

a) na cele ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), 

b) do ochrony rzadkich, zagrożonych lub poważnie zagrożonych ekosystemów 

lub gatunków, które zostały uznane za takie na podstawie umów 

międzynarodowych lub wykazów sporządzonych przez organizacje 

międzyrządowe lub Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody pod 

warunkiem uznania ich przez Komisję Europejską zgodnie z art. 18 ust. 4 

akapit drugi dyrektywy 2009/28/WE; 
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3) obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności: 

a) naturalnych, czyli obszarów trawiastych, które pozostaną takimi 

obszarami jeżeli nie dojdzie do interwencji człowieka i które zachowają 

naturalny skład gatunkowy oraz cechy i procesy ekologiczne, 

b) nienaturalnych, czyli obszarów trawiastych, które przestaną być takimi 

obszarami na skutek braku interwencji człowieka i są bogate gatunkowo 

oraz nie są zdegradowane, chyba że zbiory surowców rolniczych są 

konieczne, aby mogły zachować status obszarów trawiastych. 

2. Uznaje się, że biokomponenty pochodzące z obszarów określonych w ust. 1 pkt 2 

spełniają kryterium ochrony terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, pod 

warunkiem, że zainteresowany podmiot przedstawi dowody, że produkcja biomasy 

wykorzystanej do ich wytworzenia nie narusza celów ochrony przyrody. 

Art. 28bb. 

1. Biokomponenty spełniają kryterium ochrony terenów zasobnych w duże ilości 

pierwiastka węgla, jeżeli biomasa wykorzystywana do ich wytwarzania nie pochodzi 

z takich terenów. 

2. Do terenów zasobnych w duże ilości pierwiastka węgla zalicza się tereny, które w 

okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. posiadały jeden z poniższych statusów, ale już go 

nie posiadają: 

1) terenów podmokłych, które są pokryte lub nasączone wodą stale lub przez 

znaczną część roku; 

2) obszarów stale zalesianych, czyli obszarów obejmujących więcej niż 1 ha z 

drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i pokryciem powierzchni przez 

korony drzew powyżej 30%, lub drzewami mogącymi osiągnąć te wartości w 

miejscu ich naturalnego występowania; 

3) obszarów obejmujących więcej niż 1 ha z drzewami o wysokości powyżej 5 

metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew pomiędzy 10% a 30%, 

lub drzewami mogącymi osiągnąć te progi w miejscu ich naturalnego 

występowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedstawiono dowody, że obszar ten 

przed i po przekształceniu magazynuje taką ilość pierwiastka węgla, że 

stosując metodykę określoną w pkt II. 3. załącznika do ustawy, zostałoby 

spełnione kryterium określone w art. 28b. 

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się, jeżeli w czasie pozyskiwania biomasy teren posiadał 

ten sam status co w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. 

Art. 28bc. 

Biokomponenty spełniają kryterium ochrony torfowisk, jeżeli biomasa wykorzystywana 

do ich wytwarzania nie pochodzi z terenów, które w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r. 

były torfowiskami, chyba że przy uprawie i zbiorach biomasy nie stosowano melioracji 

uprzednio niemeliorowanych gleb. 
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Art. 28bd. 

Biokomponenty spełniają kryterium zrównoważonej gospodarki rolnej, jeżeli uprawa 

biomasy wykorzystywanej do ich wytwarzania, w ramach działalności rolniczej, 

prowadzona była zgodnie z: 

1) wymogami w obszarze: 

a) „Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze 

rolnej” – wymogi podstawowe w zakresie zarządzania SMR 1, SMR 2 i SMR 

3, 

b) „Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin” – wymóg 

podstawowy w zakresie zarządzania SMR 10 

– określonymi w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej 

polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) 

nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 

20.12.2013 r., str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

1306/2013”, oraz 

2) minimalnymi normami w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska, określonymi na podstawie art. 94 rozporządzenia nr 1306/2013. 

Art. 28be. 

1. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w 

art. 28b–28bc, odbywa się przez system bilansu masy. 

2. Podmioty certyfikowane są obowiązane wdrożyć system bilansu masy, który: 

1) umożliwia mieszanie partii biomasy albo biokomponentów o różnym stopniu 

zrównoważenia; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, pozwala określić stopień 

zrównoważenia oraz wielkość poszczególnych partii biomasy albo 

biokomponentów; 

3) zapewnia, że suma wszystkich partii biomasy albo biokomponentów 

wyprowadzonych z mieszanki posiada ten sam stopień zrównoważenia i jest 

równa sumie wszystkich partii biomasy albo biokomponentów 

wprowadzonych do tej mieszanki. 

Art. 28bf. 

1. Sposób weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa 

w art. 28ba–art. 28bc, zgodnie z systemem bilansu masy, o którym mowa w art. 

28be, określa uznany system certyfikacji. 

2. Wykazanie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w art. 28b–

28bc, przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy odbywa się w 

szczególności zgodnie z art. 28i i art. 30b ust. 1a. 

3. Weryfikacja spełnienia wymogów i minimalnych norm, o których mowa w art. 28bd, 

jest prowadzona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
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ramach przyznawania płatności bezpośrednich na podstawie przepisów o 

płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 kwietnia 1997 r. – PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059, z późn. zm.) 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 

1) dyrektywy 90/547/EWG z dnia 29 października 1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej przez 

sieci przesyłowe (Dz. Urz. WE L 313 z 13.11.1990, z późn. zm.); 

2) dyrektywy 91/296/EWG z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci (Dz. 

Urz. WE L 147 z 12.06.1991, z późn. zm.); 

3) dyrektywy 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotyczącej wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego 

energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27 z 30.01.1997); 

4) dyrektywy 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. dotyczącej wspólnych zasad w odniesieniu do rynku 

wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.); 

[5) dyrektywy 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku 

wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 

27.10.2001);] 

6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniającej dyrektywę Rady 85/337/EWG, 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 

2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, z późn. 

zm.)[.] <;> 

<7) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z 

późn. zm.).> 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z 

dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia 

tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

Art. 9e. 

1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest 

świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej "świadectwem pochodzenia". 

1a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa pochodzenia, o których mowa w 

ust. 1, oraz świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, dla 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii spełniającej jednocześnie 

warunki wysokosprawnej kogeneracji. 

2. Świadectwo pochodzenia zawiera w szczególności: 

1)  nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w odnawialnym źródle energii; 

2)  określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym energia 

elektryczna została wytworzona; 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319396&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319397&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318759&full=1
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3)  dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej świadectwem pochodzenia i 

wytworzonej w określonym odnawialnym źródle energii; 

4)  określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona; 

5)  wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi 

wynikającymi ze świadectw pochodzenia; 

6)   kwalifikację odnawialnego źródła energii do źródła, o którym mowa w art. 9a ust. 8f. 

3. Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek 

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii, złożony za pośrednictwem operatora systemu 

elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło 

energii określone we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Do 

wydawania świadectw pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)  nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii 

elektrycznej w odnawialnym źródle energii; 

2)  określenie lokalizacji, rodzaju i mocy odnawialnego źródła energii, w którym energia 

elektryczna została wytworzona; 

3)  dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w określonym odnawialnym 

źródle energii; 

4)  określenie okresu, w którym energia elektryczna została wytworzona; 

5)  (uchylony); 

6)  dane o ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji[.]<;> 

<7) w przypadku  biopłynów, dokumenty określone w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 

pkt 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, potwierdzające 

spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bc 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.> 

4a. Okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i ust. 4 pkt 4, obejmuje jeden lub więcej 

następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego. 

4b. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii przedkłada operatorowi 

systemu elektroenergetycznego, w terminie 45 dni od dnia zakończenia okresu 

wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej tym wnioskiem. 

5. Operator systemu elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, 

wraz z potwierdzeniem danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w 

odnawialnym źródle energii, określonych na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-

rozliczeniowych. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe zapewnia wytwarzający tę 

energię. 

5a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania świadectwa pochodzenia, jeżeli 

wniosek, o którym mowa w ust. 3, został przedłożony operatorowi systemu 



- 14 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

elektroenergetycznego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4b. Odmowa wydania 

świadectwa pochodzenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar 

giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych. 

7. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia powstają z chwilą zapisania 

świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach pochodzenia, o której 

mowa w ust. 17, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw 

pochodzenia prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w ust. 9, i przysługują osobie 

będącej posiadaczem tego konta. 

8. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia następuje z 

chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw pochodzenia. 

9. Rejestr świadectw pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący: 

1)  giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych lub 

2)  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

- organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia. 

10. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany prowadzić rejestr świadectw 

pochodzenia w sposób zapewniający: 

1)  identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

świadectw pochodzenia; 

2)  identyfikację przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw 

pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej; 

3)  zgodność ilości energii elektrycznej objętej zarejestrowanymi świadectwami 

pochodzenia z ilością energii elektrycznej odpowiadającą prawom majątkowym 

wynikającym z tych świadectw. 

11. Podmiot, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany na wniosek przedsiębiorstwa 

energetycznego, odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu 

maklerskiego, o których mowa w art. 9a ust. 1a, lub innego podmiotu, któremu 

przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia, wydać dokument 

stwierdzający prawa majątkowe wynikające z tych świadectw przysługujące 

wnioskodawcy i odpowiadającą tym prawom ilość energii elektrycznej. 

12. Wpis do rejestru świadectw pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze podlegają 

opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia rejestru. 

13. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, 

odbiorcy końcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o 

których mowa w art. 9a ust. 1a, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze 

świadectw pochodzenia umarza, w drodze decyzji, te świadectwa w całości lub części. 

13a. Towarowy dom maklerski lub dom maklerski wykonując obowiązek, o którym mowa w 

art. 9a ust. 1 i 8, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców 

końcowych, może złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzenie 
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świadectw pochodzenia należących do innego podmiotu, któremu przysługują wynikające 

z tych świadectw prawa majątkowe, o ile dołączy pisemną zgodę tego podmiotu na 

zaliczenie tych świadectw do wypełnienia obowiązku przez towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski. 

14. Świadectwo pochodzenia umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest 

uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 w 

poprzednim roku kalendarzowym. 

15. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia wygasają z chwilą jego 

umorzenia. 

16. Przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub 

dom maklerski, o których mowa w art. 9a ust. 1a, wraz z wnioskiem o umorzenie 

świadectw pochodzenia jest obowiązany złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

dokument, o którym mowa w ust. 11. 

17. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przekazuje informacje o wydanych i umorzonych 

świadectwach pochodzenia podmiotowi prowadzącemu rejestr tych świadectw, o którym 

mowa w ust. 9. 

18. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW 

zwalnia się z: 

1)  opłat, o których mowa w ust. 12; 

2)  opłaty skarbowej za wydanie świadectwa pochodzenia; 

3)  opłaty skarbowej za wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w 

odnawialnych źródłach energii, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1; 

4)   opłaty skarbowej za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru, o którym 

mowa w art. 9p ust. 1. 

[Art. 9s
1
. 

Do poświadczenia spełnienia przez biopłyny kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których 

mowa w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 

05.06.2009, str. 16), stosuje się przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.] 

<Art. 9s
1
. 

1. Biopłyny mogą być zaliczone na poczet realizacji krajowego celu, o którym mowa w 

art. 20a ust. 2 pkt 1, wyłącznie wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego 

rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. 

2. Wsparcie finansowe w zakresie produkcji i wykorzystania biopłynów, pochodzące ze 

środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej, może zostać 

udzielone podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia finansowego, pod 

warunkiem, że biopłyny objęte wsparciem, spełniają kryteria zrównoważonego 

rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych. 



- 16 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa 

w art. 28b–28bc ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, odbywa się 

zgodnie z art. 9e.> 

<Art. 20ga. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do udostępniania informacji 

o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów 

grzewczych, chłodzących i elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł 

odnawialnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej. 

Art. 20gb. 

Minister właściwy do spraw gospodarki przy udziale jednostek samorządu 

terytorialnego opracowuje programy informacyjne, doradcze lub szkoleniowe 

informujące społeczeństwo o korzyściach i rozwiązaniach praktycznych związanych z 

rozwojem i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

Art. 20gc. 

Minister właściwy do gospodarki zapewnia dostęp do informacji i wytycznych o 

sposobach optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych 

technologii oraz systemów ogrzewczych i chłodzenia.> 

Art. 51. 

<1.> Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 

powinny zapewniać racjonalne i oszczędne zużycie paliw lub energii przy zachowaniu: 

1)  niezawodności współdziałania z siecią; 

2)  bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po spełnieniu wymagań ochrony środowiska; 

3)  zgodności z wymaganiami odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów: prawa 

budowlanego, o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej, o 

dozorze technicznym, o ochronie dóbr kultury, o muzeach, Polskich Norm 

wprowadzonych do obowiązkowego stosowania lub innych przepisów wynikających z 

technologii wytwarzania energii i rodzaju stosowanego paliwa. 

<2. Projektowanie, produkcja, import, budowa oraz eksploatacja urządzeń i instalacji 

wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę zastosowanych w samodzielnych 

lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu powinny zapewniać 

sprawność przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 85%, a zastosowanych 

w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%, o ile jest to uzasadnione technicznie 

lub ekonomicznie. Przepis ust. 1 stosuje się.> 

Art. 52. 

[1. Producenci i importerzy urządzeń określają w dokumentacji technicznej wielkość zużycia 

paliw i energii, odniesioną do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego urządzenia w 

typowych warunkach użytkowania, zwaną dalej "efektywnością energetyczną".] 
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<1. Producenci i importerzy urządzeń, w tym urządzeń wykorzystujących energię z 

odnawialnych źródeł energii, określają w dokumentacji technicznej wielkość zużycia 

paliw i energii, odniesioną do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego urządzenia w 

typowych warunkach użytkowania, zwaną dalej „efektywnością energetyczną”.> 

<1a. W przypadku instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, 

dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna wskazywać czy w przypadku ich 

zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym 

przeznaczeniu zapewni sprawność przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 

85%, a w przypadku zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 

70%.> 

[2. Producenci i importerzy urządzeń wprowadzanych do obrotu informują o efektywności 

energetycznej urządzeń na etykiecie i w charakterystyce technicznej.] 

<2. Producenci i importerzy urządzeń wprowadzanych do obrotu: 

1) informują na etykiecie i w charakterystyce technicznej o efektywności 

energetycznej urządzeń, a w przypadku urządzeń, o których mowa w ust. 

1a, o sprawności przemiany energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w 

przypadku ich zastosowania w samodzielnych lokalach mieszkalnych lub 

lokalach o innym przeznaczeniu, a w przypadku zastosowania ich w 

instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2) umieszczają oznaczenia ekologiczne na pompach ciepła zasilanych 

elektrycznie lub gazowo, na absorbcyjnych pompach ciepła oraz na 

urządzeniach i instalacjach wykorzystujących do wytworzenia energii 

elektrycznej lub ciepła energię promieniowania słonecznego; 

3) zapewniają w dokumentacji technicznej urządzeń i systemów wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii spełnienie wymagań wynikających z 

europejskich norm w zakresie oznaczeń ekologicznych i etykiet, o których 

mowa w pkt 2, oraz z innych systemów referencji technicznych 

ustanowionych przez europejskie organy normalizacji, w celu skorzystania z 

uprawnień, o których mowa w art. 9e ust. 3 i art. 9o ust. 3.> 

3. (uchylony). 

4. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia, o 

których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność ochrony interesów odbiorców 

końcowych. 

[5. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia: 

1)  wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, oraz 

stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, o których mowa w ust. 2, 

2)  wzory etykiet, o których mowa w ust. 2 

- uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez 

powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych urządzeń.] 
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<5. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, oraz 

stosowania etykiet i charakterystyk technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

2) wzory etykiet, o których mowa w ust. 2 pkt 1 

– uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń 

poprzez powszechny dostęp do informacji o efektywności energetycznej tych 

urządzeń.> 

<6. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, 

wymagania dotyczące oznaczenia ekologicznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 

uwzględniając konieczność zapewnienia efektywnego użytkowania urządzeń poprzez 

powszechny dostęp do informacji o tych urządzeniach.> 

 

<Art. 52a. 

1. W przypadku gdy wsparcie finansowe pochodzące ze środków publicznych, w tym 

środków funduszy Unii Europejskiej, jest przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem 

obejmuje się w szczególności technologie o sprawności przemiany 

energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w 

samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 

r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), a w przypadku 

zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła 

spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego 

określone w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. 

określającej kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego 

oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo 

lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. L 301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. 

zm.); 

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na 

normach europejskich, w tym podlegających oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

2. Przy ocenie skuteczności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej do 

mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym.> 
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U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska 

azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 269); 

2) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normalizującej i racjonalizującej sprawozdania w 

sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. WE L 377 z 

31.12.1991, str. 48, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 10); 

3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 15, t. 2, str. 102); 

4) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych 

bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str. 31, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str. 75); 

5) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 

związanych z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, str. 13, z późn. zm.; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 410); 

6) dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do 

dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi 

samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 3); 

7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224); 

8) dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny 

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. 

Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101); 

9) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 

kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. 

Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.); 

10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy 

działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii 

morskiej) (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.01.2010, str. 7, z późn. zm.); 

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 

17.12.2010, str. 17)[.]<;> 

<15) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. 

zm.);> 

Niniejsza ustawa zapewnia również wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.339448&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319320&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.345619&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.379737&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319322&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319214&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318717&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.319012&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.671534&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.723078&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.815794&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.890218&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.473392&full=1
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i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 

04.02.2006, str. 1, z późn. zm.). 

Art. 401c. 

1. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw 

środowiska, o których mowa w art. 206 i 212. 

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)  finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w 

zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych; 

2)  przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska; 

3)  finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk 

Dwutlenku Węgla, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

2a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie realizacji zadań Krajowego Administratora 

Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla, o których mowa w art. 28e ust. 2 ustawy - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

3. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, 

o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu 

negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych. 

4. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 3, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)  utrzymanie katastru wodnego; 

2)  opracowanie planów gospodarowania wodami; 

3)  odbudowę ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów 

wodnych; 

4)  opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury 

śródlądowych dróg wodnych. 

5. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4 i 4a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na wspieranie poprawy efektywności energetycznej, w tym 

wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne, lub na wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych źródeł. 
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6. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 5, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na zadania realizowane przez gminy i podmioty związane: 

1)  ze zbiórką odpadów zawierających substancje kontrolowane; 

2)  z odzyskiwaniem substancji kontrolowanych; 

3)  z gromadzeniem substancji kontrolowanych; 

4)  z unieszkodliwianiem substancji kontrolowanych. 

7.  (uchylony). 

8. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na finansowanie zadań Krajowego ośrodka bilansowania i 

zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o 

systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. 

9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 8-13, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)  dofinansowanie przedsięwzięć i zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; 

2)  finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

3)  utworzenie i wdrażanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4)  dofinansowanie działań w zakresie: 

a)  gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25, 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 

czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, 

b)  szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki 

Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym 

przemieszczaniem odpadów, 

c)  zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów, o których mowa w lit. b. 

9a. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o 

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 1a, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na: 

1)  przygotowanie, opracowanie i aktualizację programów ochrony powietrza i planów 

działań krótkoterminowych; 

2)  realizację programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych; 

3)  pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, w których przekraczane są poziomy 

dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu. 

10. Zobowiązania Narodowego Funduszu związane z przeznaczaniem środków na cele, o 

których mowa w ust. 1-9a, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych w ust. 1-9a mogą być zmniejszane za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska. Przy udzielaniu zgody minister właściwy do spraw 

środowiska uwzględnia w szczególności potrzeby realizacji zasady zrównoważonego 
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rozwoju, strategii, programów i dokumentów programowych, o których mowa w art. 14 

ust. 1, oraz zobowiązań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej i umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

12. Finansowanie celów innych niż określone w ust. 1-9a z przychodów Narodowego 

Funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 odbywa się wyłącznie w formie pożyczek, o 

których mowa w art. 411 ust. 1 pkt 1. 

<13. W przypadku gdy w ramach zobowiązania, o którym mowa w ust. 5, środki są 

przeznaczone na wspieranie rozwoju: 

1) instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii biomasę, wsparciem 

obejmuje się w szczególności technologie o sprawności przemiany 

energetycznej wynoszącej co najmniej 85% w przypadku ich zastosowania w 

samodzielnych lokalach mieszkalnych lub lokalach o innym przeznaczeniu w 

rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 

r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), a w przypadku 

zastosowania ich w instalacjach przemysłowych co najmniej 70%; 

2) pomp ciepła, wsparciem obejmuje się w szczególności pompy ciepła 

spełniające minimalne wymagania dotyczące oznakowania ekologicznego 

określone w decyzji Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. 

określającej kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego 

oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo 

lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz. Urz. L 301 z 20.11.2007, str. 14, z późn. 

zm.); 

3) instalacji wykorzystujących do wytwarzania ciepła energię promieniowania 

słonecznego, wsparciem obejmuje się w szczególności technologie oparte na 

normach europejskich, w tym podlegających oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie skuteczności przemiany energetycznej oraz stosunku mocy wejściowej 

do mocy wyjściowej instalacji, o których mowa w ust. 13, zastosowanie mają w 

szczególności procedury obowiązujące w prawie Unii Europejskiej lub prawie 

międzynarodowym.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r. o EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Dz. U. 

Nr 94, poz. 551, z późn. zm.) 

 
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

1)  dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 

efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 

93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64); 

2)  art. 3 ust. 1 lit. c oraz art. 9 dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 

r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii 

oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 1)[.]<;> 
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<3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie 

uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z 

późn. zm.).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 2014 r. o CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKÓW (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200) 

 
[1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 

153 z 18.06.2010, str. 13).] 

<1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13); 

2) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 

05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).> 

 

Art. 43. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  odnośnik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

"Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 

1)   dyrektywy Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia 

minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub 

ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 

dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 71); 

2)   częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 

r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, 

str. 13)[.]<;> 

<3) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

(Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.).> 

2)   w art. 5: 

a)  po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

"2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, 

obejmujących ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić 

wymagania minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w 

przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.", 

b)  uchyla się ust. 3-15; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.847827&full=1
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3)   uchyla się art. 5
1
 i art. 5

2
; 

4)   art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. Dla działek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa 

obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, 

należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1-

2b, zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić 

utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres 

istnienia obiektów (zespołów) budowlanych."; 

5)   w art. 7 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, 

uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b;"; 

6)   uchyla się art. 55a; 

7)   w art. 57 w ust. 1 uchyla się pkt 7; 

8)   w art. 62: 

a)  w ust. 1 uchyla się pkt 5 i 6, 

b)  uchyla się ust. 1b, 

c)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz 

sieci energetycznych i gazowych."; 

9)   w art. 63 uchyla się ust. 2 i 3; 

10)  w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu 

ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200), oceny i ekspertyzy 

dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz 

dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu budowlanego."; 

11)  w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają 

obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są 

obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1-4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby 

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a 

w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo 

zatrucie gazem."; 

12)  w art. 93: 

a)  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega 

przepisów art. 5 ust. 1-2b,", 

b)  pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

"8)  nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4, 
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9)   nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania 

dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu 

budowlanego,", 

c)  uchyla się pkt 11. 

 

 

 


