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Warszawa, dnia 18 marca 2013 r.        

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 583) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wdrożenia do krajowego systemu prawnego postanowień 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, a także zapewnienie trwałych 

i stabilnych dochodów dla gospodarstw podejmujących się produkcji biomasy przeznaczonej 

do wytwarzania biokomponentów, stabilnego rozwoju rynku produkcji rolnej przeznaczonej 

na cele nieżywnościowe, zwiększenie aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich, jak 

również poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ustawa ma przyczynić się do 

skuteczniejszej ochrony rynku krajowego i wewnątrzwspólnotowego przed napływem 

biokomponentów z krajów, co do których istnieje potencjalne zagrożenie, iż nie spełniają one 

kryteriów zrównoważonego rozwoju.
1
 

Ustawa zmienia zasady wpisu do rejestru wytwórców biokomponentów oraz wprowadza 

system uznawania i kontroli systemów certyfikacji oraz jednostek certyfikujących 

działających w ramach uznanych systemów certyfikacji. Nadzór nad systemami certyfikacji 

oraz jednostkami certyfikującymi będzie sprawowany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. 

Ustawa promuje wykorzystanie biokomponentów wytworzonych z surowców 

nieżywnościowych (materiału celulozowego i materiału lignocelulozowego) oraz odpadów 

i pozostałości, zaliczając w podwojonej ilości ich udział w realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego (NCW). 

                                                 

1
 Patrz: Uzasadnienie projektu ustawy. 
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Ustawa określa docelowy poziom realizacji NCW dla nowych instalacji w wymiarze 

60% od 1 stycznia 2008 r. Stare instalacje mają realizować NCW w wymiarze 50% od 1 

stycznia 2017 r. Ustawa określa niższy poziom tego obowiązku w okresie przejściowym. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych 

przepisów dotyczących zasad wytwarzania i zbywania biopaliw przez rolników oraz zasad 

certyfikacji, które wejdą w życie w późniejszych terminach.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. Został on skierowany do sejmowej Komisji Gospodarki. W trakcie 

prac Komisji dokonano licznych zmian i poprawek w ustawie, m.in.: 

1) uzupełniono art. 1 pkt 2 lit. a o definicję bioetanolu (artykuł nadaje nowe brzmienie art. 

2 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który zawiera definicje 

legalne określeń występujących w tej ustawie); 

2) w art. 1 pkt 2 lit. n zmieniono definiens podmiotu certyfikowanego (art. 2 ust. 1 pkt 36 

dodawany do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych); 

3) w art. 1 pkt 5 usunięto dodawany przez ustawę (jako art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ) do 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych kolejny warunek, który byłby 

zobowiązany spełnić wytwórca; 

4) w art. 1 pkt 5 usunięto ust. 9 dodawany do art. 5 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych. Ustęp ten, zgodnie z przedłożeniem rządowym, był przepisem 

upoważniającym ministra właściwego do spraw rynków rolnych do wydania 

rozporządzenia ustalającego wzory wniosku o wpis do rejestru wytwórców oraz o 

zmianę danych zawartych w tym rejestrze, a także wzory oświadczeń dołączanych do 

wniosku. Podobnego rodzaju zmian (usunięcie przepisów upoważniających ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych do wydawania wzorów określonych wniosków 

i oświadczeń) dokonano także wobec kilku innych przepisów ustawy; 

5) w art. 1 pkt 7 dodano do art. 8 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych pkt 3, 

w myśl którego organ rejestrowy będzie mógł wydać decyzję o zakazie wykonywania 

przez wytwórcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, także w 

przypadku zaprzestania spełniania warunku o którym mowa w art. 5 ust. 2 (niekaralność 

za przestępstwa: skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także 
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przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi 

gospodarczemu). Podobnej zmiany dokonano także m.in. w dodawanym przez 

opiniowaną ustawę do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych art. 12f 

(dodano pkt 3 do art. 12f); 

6) do art. 1 dodano punkt zmieniający brzmienie art. 13 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych; 

7) do art. 1 pkt 15 przedłożenia rządowego dodano literę, która zmienia brzmienie art. 23 

ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ponadto w art. 1 pkt 

15 przedłożenia rządowego dodano ust. 4c do art. 23; 

8) w art. 1 pkt 17 przedłożenia rządowego dodano art. 28y do ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych; 

9) w art. 1 pkt 23 przedłożenia rządowego do art. 33 ust. 1 ustawy o biokomponentach 

i biopaliwach ciekłych dodano pkt 1d–1e. Ponadto do tego artykułu ustawy 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych dodano ust. 5a regulujący wysokość kary 

pieniężnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5; 

10) dodano przepis dostosowujący (zmiana treści art. 12 przedłożenia rządowego), przez co 

zmianie uległo oznaczenie artykułu będącego w przedłożeniu rządowym przepisem 

o wejściu w życie (z art. 12 na art. 13). 

Ponadto zgłoszono szereg poprawek redakcyjnych. 

W trakcie II czytania mniejszość Komisji Gospodarki zgłosiła poprawkę umożliwiającą 

odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej za niewywiązanie się z obowiązku  realizacji 

NCW. 

Wniosek został odrzucony podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu, a ustawa została 

przyjęta w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Biokomponenty, to zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 3, 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. 
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Jednocześnie definicje poszczególnych substancji będących biokomponentami 

(np. bioetanol) zawierają warunek wytworzenia z biomasy. Nie ma więc potrzeby 

powtarzania tego warunku w definicji biokomponentów. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt 3 skreśla się wyrazy „z biomasy”; 

 

2) Zgodnie z art. 3a, w sprawach dotyczących działalności regulowanej, 

nieuregulowanych w opiniowanej ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej.  

Ponieważ z art. 4 ust. 1 wprost wynika, że wytwarzanie biokomponentów, a następnie 

ich sprzedaż lub zbycie w innej formie, lub przeznaczenie do wytworzenia przez wytwórcę 

paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (analogiczne przepisy znajdują się w art. 12a 

ust. 1, art. 28k ust. 1 i art. 28q ust. 1), a przepisy art. 64–73 ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej określają zasady prowadzenia działalności regulowanej, to oczywistym jest, że 

wskazane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej znajdą zastosowanie do 

prowadzenia działalności regulowanej określonej w ustawie. Z tego powodu art. 3a jest 

zbędny. 

Ponadto przepis art. 3a  sugeruje, że do działalności regulowanej określonej w ustawie 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych nie stosuje się innych przepisów, w szczególności 

przepisów kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych i karnych.   

Powyższe uzasadnia skreślenie art. 3a. 

 

- w art. 1 skreśla się pkt 3; 

 

3) Na podstawie art. 5 ust. 3 organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na 

pisemny wniosek wytwórcy. Przepis jest powtórzeniem normy zawartej w art. 65 ust. 1 i 2 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie jest więc potrzebny. Należy podkreślić, że 

powtórzenie treści przepisu narusza § 4 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej.  
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Powyższą uwagę należy odnieść odpowiednio do art. 12c ust. 2, art. 28l ust. 3 i art. 28r 

ust. 3. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1: 

a) w pkt 5, w lit. a: 

– w zdaniu wstępnym wyrazy „i 3 otrzymują” zastępuje się wyrazem „otrzymuje”, 

– skreśla się ust. 3, 

b) w pkt 11, w art. 12c skreśla się ust. 2, 

c) w pkt 18: 

– w art. 28l skreśla się ust. 3, 

– w art. 28r skreśla się ust. 3; 

 

4) W art. 5 ust. 5 zawarto treść oświadczenia, które składa wytwórca biokomponentów. 

W treści oświadczenia znajduje się niepełny adres publikacyjny ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – „(Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 i ...)”. 

 Ponieważ wnioskodawca będzie związany treścią oświadczenia przytoczoną 

w ustawie, będzie musiał podawać niepełny adres publikacyjny. Gdyby uzupełnić treść 

adresu publikacyjnego, to i tak po kolejnej nowelizacji ustawy adres publikacyjny się 

zdezaktualizuje.  

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że nie ma potrzeby aby w oświadczeniu 

kierowanym do organu administracji strona postepowania przytaczała adres publikacyjny 

ustawy.  

Uwagę należy odpowiednio odnieść do art. 12c ust. 4 pkt 1, art. 28l ust. 5 pkt 1 oraz 

art. 28r ust. 5 pkt 1. 

 Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1: 

a) w pkt 5 w lit. c, w ust. 5 w pkt 1, 

b) w pkt 11, w art. 12c w ust. 4 w pkt 1, 

c) w pkt 18 w art. 28l w ust. 5 w pkt 1 i w art. 28r w ust. 5 w pkt 1 
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– skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2013 r. poz. 1164 i ...)”; 

  

5) Na podstawie art. 5 ust. 7, w przypadku gdy wniosek o wpis do rejestru wytwórców 

jest niekompletny, organ rejestrowy niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

wniosku lub dołączenia oświadczeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych danych spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpoznania. Przepis jest powtórzeniem normy prawnej zawartej w art. 64 § 2 Kodeksu 

postepowania administracyjnego, dlatego winien zostać wyeliminowany.  

Ponadto, można żywić uzasadnione wątpliwości co do skutku prawnego naruszenia ust. 

6 i 6a, gdyż przepis expressis verbis pozwala pozostawić wniosek bez rozpoznania gdy nie 

złożono oświadczeń, o których mowa w ust. 5, pomija zaś przypadek złożenia oświadczeń 

niezupełnych z powodu niezastosowania się do ust. 6 i 6a. 

Powyższą uwagę należy odpowiednio odnieść do art. 12c ust. 7, art. 28l ust. 8 oraz 

art. 28r ust. 8. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1: 

a) w pkt 5: 

– lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) uchyla się ust. 7;”, 

– dodaje się lit. g w brzmieniu: 

„g) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych 

w rejestrze wytwórców.”, 

b) w pkt 11, w art. 12c skreśla się ust. 7, 

c) w pkt 13 przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się ust. 6,”, 

d) w pkt 18: 

– w art. 28l skreśla się ust. 8, 

– w art. 28r skreśla się ust. 8; 
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6) Zgodnie z § 86 Zasad techniki prawodawczej zmiana ustawy nie może polegać na 

tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej 

zmiany (nowelizacja dorozumiana).  

Jeżeli do tekstu artykułu dodaje się  nowe ustępy, zachowuje się dotychczasową 

numerację, dodając do numeru nowego ustępu małą literę alfabetu łacińskiego (§ 89 ust. 2 

Zasad techniki prawodawczej). 

Opiniowana ustawa, nadając ust. 8  w art. 5 nowe brzmienie,  posługuje się nowelizacją 

dorozumianą oraz nie zachowuje dotychczasowej kolejności paragrafów (jednocześnie 

ustawa nowelizując art. 14 posługuje się właściwą techniką). Aby to poprawić należy 

wprowadzić następującą poprawki (propozycja poprawki uwzględnia uwagę nr 5): 

 

- w art. 1 w pkt 5: 

a) lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) uchyla się ust. 7;”, 

b) dodaje się lit. g i h w brzmieniu: 

„g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Przepis ust. 4 stosuje się do wniosku o zmianę danych zawartych 

w rejestrze wytwórców.”, 

h) uchyla się ust. 8.”; 

 

7) Przepisy art. 9 nakazują w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania 

działalności regulowanej z urzędu wykreślić wywrócę z rejestru (ust. 1) oraz  umożliwiają 

ponowny wpis do rejestru po upływie 3 lat od wydania decyzji (ust. 2). Przepisy te 

powtarzają treść art. 71 ust. 3 i art. 72 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

wobec czego winny zostać skreślone. 

Uwagę należy odpowiednio odnieść do art. 12g, art. 28o ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 28u 

ust. 2 i 3. 

Ponadto, w przypadku nowelizacji art. 9 naruszono § 86 (nowelizacja dorozumiana)  

i § 89 ust. 1 (niezachowanie dotychczasowej numeracji artykułów) Zasad techniki 

prawodawczej. Gdyby więc Senat zdecydował się pozostawić w ustawie przepisy zawarte w 

art. 9, to należałby inaczej je oznaczyć. 



– 8 – 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1: 

a) w pkt 7: 

– w zadaniu wstępnym wyrazy „i art. 9 otrzymują” zastępuje się wyrazem „otrzymuje”, 

– skreśla się art. 9, 

b) po pkt 7 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) uchyla się art. 9;”; 

 

8) Przepis art. 22 ust. 7 stanowi, że 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. 

Przepis posługuje się odesłaniem do przepisów technicznych wydanych ze względu na 

ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, środowiska lub interesów konsumentów. Wydaje 

się, że odesłanie ma na celu zapewnić spójność z przywołanymi przepisami technicznymi. 

Takie odesłanie narusza zawartą w § 156 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej regułę 

odesłania do innych przepisów (Jeżeli odesłanie służy przede wszystkim zapewnieniu 

spójności regulowanych w tym akcie instytucji prawnych, w przepisie odsyłającym wskazuje 

się zakres spraw, dla których następuje odesłanie, oraz jednoznacznie wskazuje się przepis 

lub przepisy prawne, do których się odsyła.). 

Obok formalnego braku precyzyjnego odesłania należy zauważyć, że art. 22 ust. 7 jest 

niejasny i na podstawie jego obecnego brzmienia nie można ustalić, jaką treść chciał w nim 

zawrzeć ustawodawca.  

Wobec powyższego, omawiany przepis winien zostać przeredagowany. 
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9) Przepis art. 23 ust. 4a stanowi, że  udział biokomponentów wytworzonych 

z odpadów, z pozostałości, niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału 

lignocelulozowego, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych sprzedawanych lub zbywanych w innej formie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, lub 

zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne, uznaje się za dwukrotnie wyższy niż 

udział innych biokomponentów. 

 Tak sformułowany przepis powoduje że faktyczna ilość biokomponentów, o których 

mowa w przepisie, zbywanych lub zużywanych nie ma znaczenia, gdyż na potrzeby ustalenia 

stopnia realizacji obowiązku używania paliw odnawialnych, będzie brało się pod uwagę 

udział innych biokomponentów, który następnie zostanie dwukrotnie zwiększony.  

 Wydaje się, że celem przepisu było preferencyjne traktowanie biokomponentów, 

o których mowa w art. 23 ust. 4a, poprzez mnożenie ich udziału przez dwa. 

 Propozycja poprawki (dodatkowo w poprawce po wyrazie „odpadów,” skreślono 

wyraz „z”) : 

 

- w art. 1 w pkt 16 w lit. c ust. 4a otrzymuje brzmienie:  

„4a. Udział biokomponentów wytworzonych z odpadów, pozostałości, 

niespożywczego materiału celulozowego oraz materiału lignocelulozowego, 

liczony według wartości opałowej uznaje się za dwukrotnie wyższy w ogólnej 

ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych lub zbywanych w innej 

formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy, lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby 

własne.”; 

  

10) Na podstawie art. 28b ust. 1 biokomponenty spełniają wymóg ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych, jeżeli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi do dnia 31 

grudnia 2016 r. co najmniej 35% (pkt 1) a po tym dniu – 50% (pkt 2). Natomiast ust. 2 tego 

artykułu stanowi, że w przypadku biokomponentów wytworzonych w instalacjach, w których 
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produkcja została rozpoczęta po dniu 31 grudnia 2016 r. wymóg ograniczenia emisji gazów 

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

 Przepis zawarty w ust. 1 jest przepisem incydentalnym, gdyż jego stosowanie jest 

ograniczone czasowo wprost (pkt 1) albo poprzez ograniczony przedmiotowo zakres (z dniem 

zakończenia produkcji przez stare instalacje przepis ekspiruje – pkt 2). 

 Przepisy incydentalne, co do zasady, zamieszcza się w tej części aktu, w której 

sformułowano przepisy przejściowe i dostosowujące (jako najbliższe im pod względem 

charakteru).
2
 

 Wobec powyższego proponuję następujące poprawki (które należy głosować łącznie): 

 

1) w art. 1 w pkt 18 w art. 28b: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Biokomponenty spełniają wymóg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

jeżeli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynosi co najmniej 60%.”; 

2) po art. 7 dodaje się art. … w brzmieniu: 

Art. …. 1. Biokomponenty spełniają wymóg 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. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

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

została rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2017 r. wymóg ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych wynosi co najmniej 50% również po dniu 31 grudnia 2017 r.”; 

 

11) Przepis art. 28b ust. 6 nakłada na ministra właściwego do spraw rolnictwa 

obowiązek ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, wykazu obszarów, o których mowa w ust. 4, 

przy uwzględnieniu charakterystyki gleby, klimatu i spodziewanego poziomu zbioru 

surowców oraz badania wysokości poziomu emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych 

                                                 

2
 Takie stanowisko zostało zaprezentowane w szczególności w trakcie szkolenia pt. „Przepisy incydentalne w 

systemie prawnym” zorganizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji dla kierowników jednostek 

administracji rządowej i parlamentarnej w ramach projektu „Ujednolicanie praktyki legislacyjnej rządowych 

i parlamentarnych służb legislacyjnych”. Zaproponowane w trakcie tego szkolenia wnioski nie budziły 

wątpliwości. 
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województwach oraz wykazu tych obszarów przedłożony w formie sprawozdania Komisji 

Europejskiej. 

Określenie tych obszarów będzie miało znaczenie dla określenia zakresu obowiązku 

zbywania lub zużywania paliw odnawialnych. Powinno więc mieć charakter prawa 

powszechnie obowiązującego, a obwieszczenie nie mieści się w konstytucyjnym katalogu 

źródeł prawa. Dlatego należy wykaz obszarów o którym mowa w ust. 4 wprowadzić w formie 

co najmniej rozporządzenia. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1 w pkt 18, w art. 28b w ust. 6 wyrazy „ogłosi, w drodze obwieszczenia” zastępuje się 

wyrazami „określi, w drodze rozporządzenia”; 

 

12) Poprawka redakcyjna: 

 

- w art. 1 w pkt 18, w art. 28c w ust. 1 skreśla się wyrazy „wystawianymi na poszczególnych 

etapach wytwarzania biokomponentów,”; 

 

13) Przepis art. 5 stanowi, że przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą, nie stosuje się do biomasy 

i biokomponentów, które zostały wytworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Z przepisu wynika, że przepisów nowych nie stosuje się do biomasy i biokomponentów 

wytworzonych pod rządami ustawy dotychczasowej. Jednocześnie ze względu na 

domniemane stosowanie zasady bezpośredniego działania przepisów nowych w omawianym 

przypadku nie można zastosować przepisów dotychczasowych.  

Prawdopodobnie wolą ustawodawcy było przełamanie stosowania zasady 

bezpośredniego działania przepisów nowych. Aby to osiągnąć należy wprost nakazać 

stosowanie przepisów dotychczasowych do biomasy i biokomponentów, które zostały 

wytworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Propozycja poprawki: 

 

- art. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 5. Do biomasy i biokomponentów, które zostały wytworzone przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

 

14) Na podstawie art. 6 ust. 1 postępowania w sprawach o wpis do rejestru wytwórców 

wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się. Ust. 2 tego 

artykułu stanowi, że „Opłata skarbowa za dokonanie wpisu wytwórcy do rejestru, o którym 

mowa w art. 4 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, podlega zwrotowi.”. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej, opłata skarbowa podlega 

zwrotowi jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty  

skarbowej następuje na wniosek (art. 9 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej), z tym że opłata 

skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym 

dokonano zapłaty opłaty (art. 9 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej). 

Analizując przepis art. 6 ust. 2 na płaszczyźnie językowej, można dojść do wniosku, że 

ustawodawca, chciał zwrócić opłatę wszystkim, którzy ją uiścili przed wejściem w życie 

opiniowanej ustawy. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 7 ust. 1, który zachowuje 

skuteczność wpisów dokonanych na podstawie przepisów dotychczasowych, zwrot opłat 

wydaje się nieracjonalny.  

Uzasadnionym wydaje się założenie, że ustawodawca chciał wprowadzić poprzez art. 6 

ust. 2 zasadę zwrotu opłaty skarbowej, mimo braku wniosku strony oraz bez względu na 

upływ okresu, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Aby osiągnąć ten 

efekt należy doprecyzować brzmienie przepisu, w taki sposób by przepis odnosił się tylko do 

postepowań umorzonych na podstawie ust. 1 oraz wyraźnie wyłączyć stosowanie art. 9 ust. 2 

i 3 ustawy o opłacie skarbowej. 

Alternatywną tezą, jest stwierdzenie, że art. 6 ust. 2 jest zbędnym powtórzeniem treści 

art. 9 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej. W takim wypadku przepis winien zostać skreślony. 

Propozycje poprawek: 

 

- w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku umorzenia, o którym mowa w ust. 1, opłata skarbowa za dokonanie 

wpisu wytwórcy do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, 
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podlega zwrotowi. Przepisów art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) nie stosuje się.”; 

albo: 

- w art. 6 skreśla się ust. 2. 

 

 

Michał Gil 

Starszy legislator 


