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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 6 czerwca 2018 r.  

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 834 ) 

 

 

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zasady: 

1)   wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biokomponentów; 

1a)  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego biokomponentów; 

2)   wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek; 

3)   wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu 

biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz określania i realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego; 

3a)  potwierdzania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju; 

3b)  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie udzielania zgody na korzystanie z 

uznanego systemu certyfikacji; 

3c)  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wydawania certyfikatów; 

4)   przeprowadzania kontroli; 

5)   sporządzania sprawozdawczości i tryb przedkładania sprawozdań [.] <;> 

<6) działania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.> 

[1a. Przepisy ustawy stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych oraz 

innych paliw odnawialnych wykorzystywanych w transporcie.] 

<1a. Przepisy ustawy stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, 

innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu 

ziemnego (LNG), wodoru oraz energii elektrycznej wykorzystywanych w 

transporcie.> 
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2. Przepisów ustawy nie stosuje się do paliw ciekłych: 

1)   przeznaczonych lub pochodzących z rezerw strategicznych w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635 i 

1954), podlegających wymianie albo sprzedaży ze względu na upływający termin 

przydatności ich do użycia, którego przekroczenie może w szczególności spowodować 

utratę parametrów jakościowych określonych w przepisach odrębnych; 

2)   pochodzących z rezerw strategicznych podlegających udostępnieniu, sprzedaży albo 

nieodpłatnemu przekazaniu, o których mowa odpowiednio w art. 18, 22 i 23 ustawy 

wymienionej w pkt 1; 

3)   przeznaczonych lub pochodzących z zapasów agencyjnych, o których mowa w art. 3 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1899, 1948 i 1986) podlegających wymianie z przyczyn, o których mowa w pkt 

1, lub zamianie. 

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; 
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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; 

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. z 2016 r. poz. 1928 i 

1948); 

10a)  
(2)

 paliwa - paliwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw; 

11)  biopaliwa ciekłe: 

a)  
(3)

 benzyny silnikowe zawierające powyżej 10,0% objętościowo biokomponentów 

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

benzyn silnikowych zawierających biowęglowodory ciekłe, 

b)  
(4)

 olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów, z 

wyłączeniem oleju napędowego zawierającego biowęglowodory ciekłe, 

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

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

oraz biowodór - stanowiące samoistne paliwa; 
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d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

11a)  
(5)

 rośliny wysokoskrobiowe - zboża, rośliny bulwiaste i korzeniowe, takie jak 

ziemniak, słodki ziemniak, topinambur, maniok, ignam oraz rośliny cebulowe, takie 

jak kolokazja jadalna i ksantosoma; 

11b)  
(6)

 pozostałości z rolnictwa, akwakultury, rybołówstwa lub leśnictwa - pozostałości 

pochodzenia biologicznego wytworzone bezpośrednio w rolnictwie, akwakulturze, 

rybołówstwie lub leśnictwie, z wyłączeniem pozostałości pochodzących z działów 

przemysłu powiązanych z rolnictwem, akwakulturą, rybołówstwem lub leśnictwem 

oraz pozostałości z przetwarzania; 

11c)  
(7)

 pozostałość z przetwarzania - substancje biodegradowalne, które pochodzą z 

procesu produkcyjnego i nie są produktem końcowym tego procesu oraz nie są 

podstawowym celem takiego procesu produkcyjnego, a proces produkcyjny nie został 

w sposób zamierzony zmodyfikowany w celu wytworzenia tych substancji; 

11d)  
(8)

 współuwodornienie - proces polegający na jednoczesnej hydrorafinacji frakcji 

pochodzących z przerobu ropy naftowej i biomasy, w wyniku którego powstają 

biowęglowodory ciekłe oraz bio propan-butan w mieszaninie z węglowodorami z 

przerobu ropy naftowej; 

12)  
(9)

 import - przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej paliw ciekłych, biopaliw 

ciekłych, biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia, spoza obszaru celnego 

Unii Europejskiej; 

13)  
(10)

 nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie paliw ciekłych, biopaliw 

ciekłych, biokomponentów lub surowców do ich wytworzenia z terytorium innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[14)  
(11)

 wprowadzanie do obrotu - rozporządzenie biokomponentami, paliwami ciekłymi 

lub biopaliwami ciekłymi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;] 

<14) wprowadzanie do obrotu – rozporządzenie biokomponentami przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub rozporządzenie paliwami 

ciekłymi lub biopaliwami ciekłymi przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 
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biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 2016 r. poz. 617 i 1579) 

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

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. 

poz. 60) i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60); 

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)  
(12)

 wytwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczenia ich do 

wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych; 

18a)  
(13)

 przetwórca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

przetwarzania biomasy, a następnie rozporządzenia przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej produktami jej przetworzenia, przeznaczonymi do 

wytwarzania biokomponentów; 

19)  
(14)

 pośrednik - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie: 
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a)  zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy przeznaczonej do 

wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzenia nią poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub 

b)  zakupu biokomponentów, a następnie rozporządzenia nimi poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej; 

20)  
(15)

 producent - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, 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)  
(16)

 podmiot sprowadzający - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, wykonującego działalność gospodarczą w 

zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów dokonanego 

samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, a następnie rozporządzenia tymi 

biokomponentami przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej; 

21)  magazynowanie - działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu; 

22)  
(17)

 skład podatkowy - skład podatkowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 

2216); 

23)  
(18)

 inne paliwa odnawialne - paliwa pochodzące z odnawialnych źródeł energii w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593), z wyłączeniem paliw pochodzących z biomasy, 

stosowane w transporcie; 

24)  
(19)

 Narodowy Cel Wskaźnikowy - minimalny udział innych paliw odnawialnych i 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych 

stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie 

drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej; 

25)   podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy - każdy podmiot, w tym mający 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, 
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importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, 

który: 

a)  rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej <skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych>lub 

b)  zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw 

ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w 

standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60). 

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 2016 r. poz. 1987 i 1954); 

32)  
(20)

 (uchylony); 

32a)  
(21)

 materiał lignocelulozowy - surowce składające się z ligniny, celulozy lub 

hemicelulozy, takie jak biomasa pozyskiwana z lasów lub upraw drzewiastych roślin 

energetycznych, w szczególności wierzby, brzozy i topoli czarnej, oraz pozostałości z 

przetwarzania i odpady z przemysłu związanego z leśnictwem; 

32b)  
(22)

 niespożywczy materiał celulozowy - surowce składające się głównie z celulozy i 

hemicelulozy o niższej zawartości ligniny niż materiał lignocelulozowy obejmujące: 
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a)  pozostałości pożniwne roślin spożywczych i paszowych, takie jak: 

–  słoma, 

–  łodygi roślin zbożowych, 

–  łuski nasion, 

–  łupiny, 

b)  trawiaste rośliny energetyczne o niskiej zawartości skrobi, takie jak: 

–  życica, 

–  proso rózgowate, 

–  miskantus, 

–  arundo trzcinowate, 

–  uprawy okrywowe, 

c)  pozostałości z przetwarzania, w tym rośliny spożywcze i paszowe, po 

wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek, 

d)  bioodpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

32c)  
(23)

 zużyty olej kuchenny - odpad o kodzie 20 01 25, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

będący mieszaniną olejów oraz tłuszczów, powstały w wyniku czynności 

prowadzonych w związku z produkcją lub przetwarzaniem produktów spożywczych, 

w wyniku której nastąpiła zmiana ich właściwości fizycznych i chemicznych; 

32d)  
(24)

 tłuszcze zwierzęce - tłuszcze otrzymane z materiałów kategorii 1 lub kategorii 2, 

o których mowa w art. 8 i 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia 

przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o 

produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, 

str. 1, z późn. zm.); 

33)  uznany system certyfikacji - system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc, zatwierdzony przez Komisję 

Europejską w drodze decyzji; 

34)  
(25)

 administrator systemu certyfikacji - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który ma tytuł prawny do 

dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w 

zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu; 
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35)  
(26)

 jednostka certyfikująca - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 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 paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych 

rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

<skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych>przez 

ten podmiot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na tym terytorium 

na potrzeby własne, 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; 

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; 
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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. 

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

wyłącznie na własny użytek członków tej grupy. 

 

Art. 23. 

[1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w danym roku 

kalendarzowym co najmniej minimalny udział innych paliw odnawialnych lub 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych 

we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej lub zużywanych przez niego na potrzeby własne w 

ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i 

kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne.] 

<1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w 

danym roku kalendarzowym co najmniej minimalny udział innych paliw 

odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych, stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub zużywanych przez niego na potrzeby własne na tym terytorium w 

ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie 

drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez 

niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium.> 

1a. 
(66)

 Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy może zrealizować obowiązek, o 

którym mowa w ust. 1, uiszczając opłatę zastępczą w wysokości określonej w ust. 6, jeżeli 

wykaże, że w roku kalendarzowym, którego dotyczył ten obowiązek, zrealizował 

Narodowy Cel Wskaźnikowy na minimalnym określonym poziomie. 

1b. 
(67)

 Minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w 

ust. 1a, wynosi co najmniej 85% poziomu obowiązku, o którym mowa w ust. 1. 
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1c. 
(68)

 Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, 

minimalny poziom realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, o którym mowa w ust. 

1a, uwzględniając minimalny poziom realizacji tego obowiązku określony w ust. 1b, a 

także biorąc pod uwagę sytuację na rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych. 

2. Minimalny udział, o którym mowa w ust. 1: 

1)   liczony jest według wartości opałowej poszczególnych biokomponentów. 

2)   (uchylony). 

3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wartość opałową 

poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych uwzględniając stan wiedzy technicznej 

w tym zakresie. 

4. W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które 

udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów 

wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania biokomponentów, z: 

1)   surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze 

co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji 

albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie 

umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to 

gospodarstwo a wytwórcą, przetwórcą lub pośrednikiem lub 

2)   biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między wytwórcą a 

pośrednikiem lub przetwórcą, lub 

3)   surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców, 

- minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy iloczynowi współczynnika 

redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach 

minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy Narodowemu Celowi 

Wskaźnikowemu. 

4a. 
(69)

 Udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do 

ustawy, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej <skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych>na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez 

ten podmiot na potrzeby własne na tym terytorium, uznaje się za dwukrotnie wyższy w 

części, w jakiej zostały one wytworzone z surowców określonych w załączniku nr 1 do 

ustawy. 

4b. 
(70)

 Do surowców, z których udział liczony według wartości opałowej uznaje się za 

dwukrotnie wyższy w rozumieniu ust. 4a, nie zalicza się odpadów będących naturalnymi 

surowcami spożywczymi, które na skutek niecelowego lub celowego działania lub w 

wyniku braku odpowiednich warunków produkcji, przechowywania, transportu lub 

przetwarzania nabyły cechy uniemożliwiające ich przeznaczenie do spożycia lub przestały 

spełniać wymogi dopuszczające te surowce do spożycia. 

4ba. 
(71)

 Udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 4a, nie może być wyższy niż 1,5%. 

4c. 
(72)

 Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, niższy 

niż wynikający z ust. 4ba, udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 4a, biorąc pod 

uwagę stan wiedzy technicznej w zakresie możliwości wykorzystania tych surowców do 

wytwarzania biokomponentów oraz ich dostępność. 

4d. W przypadku podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, który realizując 

obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej benzynami silnikowymi <skutkującej trwałym 

wyzbyciem się benzyn silnikowych> lub zużywa je na potrzeby własne, minimalny 

udział, o którym mowa w ust. 1, może być liczony w sposób określony w ust. 4, pod 

warunkiem że nie mniej niż 60% biokomponentów zawartych w tych benzynach 

silnikowych zostało wytworzonych w sposób określony w ust. 4. 

5. Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, 

wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, 

biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku 

biokomponentów i paliw ciekłych. 

6. 
(73)

 Opłatę zastępczą, o której mowa w ust. 1a, oblicza się według wzoru: 

 

Oz = Ozj × W × (N - P), 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Oz -   wysokość opłaty zastępczej, wyrażoną w złotych, 

Ozj -  jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 0,01, wyrażoną w złotych/MJ, 
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[W -    wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez podmiot uiszczający 

opłatę zastępczą, a także zużytych przez niego na potrzeby własne, liczoną za rok, w 

którym podmiot ten skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, wyrażoną w MJ; 

wartość opałową poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie ust. 3,] 

<W – wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez podmiot uiszczający opłatę zastępczą, a także zużytych przez niego na 

potrzeby własne na tym terytorium, liczoną za rok, w którym podmiot ten skorzystał 

z uprawnienia, o którym mowa w ust. la,  wyrażoną w MJ; wartość opałową 

poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa się zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie ust. 3> 

N -    wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był obowiązany 

podmiot uiszczający opłatę zastępczą, wyrażoną w procentach, 

[P -    wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów 

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych we wszystkich 

rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej 

lub faktycznej lub zużywanych przez podmiot uiszczający opłatę zastępczą na potrzeby 

własne w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie 

drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego na 

potrzeby własne w roku, w którym podmiot uiszczający opłatę zastępczą skorzystał z 

uprawnienia, o którym mowa w ust. 1a, wyrażoną w procentach.] 

<P – wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów 

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych we wszystkich 

rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez 

podmiot uiszczający opłatę zastępczą na potrzeby własne na tym terytorium w 

ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie 

drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 
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prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez 

niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium w roku, 

w którym podmiot uiszczający opłatę zastępczą skorzystał z uprawnienia, o którym 

mowa w ust. la, wyrażoną w procentach.> 

[7. 
(74)

 Wpływy z tytułu opłaty zastępczej stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.] 

[8. 
(75)

 Opłatę zastępczą uiszcza się na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, 

którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1. 

9. 
(76)

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informację o 

wpłatach z tytułu opłat zastępczych dokonywanych za dany rok kalendarzowy na rachunek 

bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do końca 

lutego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust. 1.] 

<8. Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do dnia 31 

stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w 

ust. 1. 

9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  zwany dalej 

„NFOŚiGW”, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi 

Urzędu Regulacji Energetyki informację o wpłatach z tytułu opłat zastępczych 

dokonywanych za dany rok kalendarzowy na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, 

do końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym 

mowa w ust. 1.> 

Art. 23b. 

1. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w danym 

kwartale minimalny udział biokomponentów, liczony według wartości opałowej, 

zawartych w paliwach ciekłych stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, 

wykorzystanych przez niego do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, 

które zostały przez ten podmiot rozporządzone przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużyte przez niego na 

potrzeby własne na tym terytorium. 
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2. Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy, który wytwarza paliwa ciekłe wyłącznie 

w procesie mieszania komponentów lub dodatków z paliwami ciekłymi w ilości 

stanowiącej nie więcej niż 0,2% objętości wytworzonego w ten sposób paliwa ciekłego, 

jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym dodawania 

tych komponentów lub dodatków. 

3. Minimalny udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 1, wynosi: 

1)   3,20% w każdym kwartale - w benzynach silnikowych; 

2)   w oleju napędowym: 

a)  3,22% w pierwszym kwartale, 

b)  5,53% w drugim i trzecim kwartale, 

c)  3,68% w czwartym kwartale. 

4. Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, niższy niż 

określony w ust. 3, minimalny udział biokomponentów, o którym mowa w ust. 1, biorąc 

pod uwagę techniczne możliwości branży paliwowej w zakresie dodawania 

biokomponentów do paliw ciekłych w poszczególnych kwartałach roku kalendarzowego. 

 

Art. 26a. 

1.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest uprawniony do przeprowadzania kontroli 

podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, w zakresie wykonania 

obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz w art. 23b. 

2. Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki po 

doręczeniu podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy albo osobie przez 

niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli jego działalności. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika organu kontroli, uprawnionego 

do przeprowadzenia kontroli; 

2)   oznaczenie kontrolowanego; 

3)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 

4)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 

5)   wskazanie podstawy prawnej kontroli; 

6)   oznaczenie organu kontroli; 

7)   określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia; 



- 16 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8)   podpis osoby wystawiającej upoważnienie, z podaniem zajmowanego stanowiska 

służbowego; 

9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. 

4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na analizie wyjaśnień oraz dokumentów 

przedstawionych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy. 

5. Upoważnionym pracownikom, o których mowa w ust. 2, przysługuje prawo żądania od 

kontrolowanego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy: 

1)    ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów dotyczących 

zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w 

ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzanych poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem 

się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych> lub zużywanych przez kontrolowanego na 

potrzeby własne; 

1a)  
(80)

 ustnych i pisemnych wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów dotyczących 

zapewnienia w danym kwartale minimalnego udziału biokomponentów, liczonego 

według wartości opałowej, zawartych w paliwach ciekłych, które zostały przez ten 

podmiot rozporządzone przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużyte przez niego na potrzeby 

własne na tym terytorium; 

2)   przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu 

faktycznego z wielkością ustaloną według zasad określonych w art. 23 ust. 2-5; 

3)   
(81)

 przedstawienia dokumentów umożliwiających sprawdzenie zgodności stanu 

faktycznego z wielkością ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w art. 23b. 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który w szczególności zawiera wnioski 

oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia protokołu. 

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa 

podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego i 

realizacji ustaleń kontroli. 
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8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wezwać podmiot realizujący Narodowy Cel 

Wskaźnikowy do usunięcia uchybień określonych w protokole, w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania 

Art. 28g. 

Wskazana w świadectwie ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub 

biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby 

własne, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, nie 

może być większa niż ilość wskazana w poświadczeniach lub w dokumentach, o których 

mowa w art. 28c ust. 2, posiadanych przez podmiot wystawiający świadectwo. 

 

<Rozdział 4c 

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 

 

Art. 28z. 

1. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, zwany dalej „Funduszem”, jest państwowym 

funduszem celowym. 

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii. 

3. Zarządzanie Funduszem powierza się NFOŚiGW. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, prowadzi obsługę bankową 

Funduszu oraz świadczy na rzecz tego Funduszu usługi konsultacyjno-doradcze w 

sprawach finansowych. 

Art. 28za. 

Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności: 

1)  nadzór nad wykonywaniem przez NFOŚiGW zadań, o których mowa w art. 28zb 

ust. 1; 

2) sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu; 

3) zatwierdzanie przedłożonego przez NFOŚiGW sprawozdania z wykonania rocznego 

planu finansowego Funduszu; 

4) wskazywanie trybu wyboru projektów do wsparcia; 

5) pisemne zatwierdzanie projektów do wsparcia; 
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6) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie zadań 

realizowanych przez Fundusz. 

Art. 28zb. 

1. Do zadań NFOŚiGW w zakresie zarządzania Funduszem należy: 

1) przeprowadzanie postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia w 

trybie konkursowym albo pozakonkursowym; 

2) rekomendowanie dysponentowi Funduszu projektów do wsparcia; 

3) zawieranie umów o wsparcie oraz wykonywanie praw i obowiązków 

wynikających z tych umów, z wyłączeniem umów o wsparcie udzielane w formie, 

o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3; 

4) przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu, na podstawie odrębnego 

upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych; 

5) dokonywanie wypłat wsparcia oraz monitorowanie i kontrolowanie sposobu jego 

wykorzystania; 

6) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu 

finansowego Funduszu; 

7) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z 

wykonania rocznego planu finansowego Funduszu; 

8) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie zadań 

realizowanych przez Fundusz. 

2. Szczegółowe zasady współpracy NFOŚiGW oraz dysponenta Funduszu w zakresie 

zarządzania Funduszem określa umowa. 

3. Szczegółowe zasady współpracy NFOŚiGW i BGK określa umowa. 

 

Art. 28zc. 

1. Szczegółowe zasady współpracy BGK oraz dysponenta Funduszu w zakresie 

wykonywania zadań wymienionych w art. 28z ust. 4 określa umowa. 

2. Wysokość wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu nie może 

przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez BGK za obsługę 

bankową innych państwowych funduszy celowych. 
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Art. 28zd. 

1. Przychodami Funduszu są: 

1) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5% planowanych w poprzednim 

roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych; wysokość 

dotacji celowej określa ustawa budżetowa w części budżetowej, której dysponentem 

jest minister właściwy do spraw energii; 

2) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych; 

3) środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną 

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa 

w art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 

4) wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a; 

5) wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), w części 

przypadającej Funduszowi; 

6) inne przychody. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przekazuje na Fundusz do dnia 30 czerwca każdego roku 

budżetowego. 

Art. 28ze. 

1. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1) wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych 

lub innych paliw odnawialnych; 

2) wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym 

pochodzącego z biometanu, lub wodoru lub budowy lub rozbudowy 

infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w 

transporcie; 

3) pomoc dla wytwórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, 

paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego 

z biometanu, wykorzystywanych w transporcie; 
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4) wsparcie dla: 

a) producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię 

elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), 

w tym pochodzący z biometanu, lub wodór, 

b) przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) prowadzących działalność w 

zakresie produkcji podzespołów do środków transportu, o których mowa w 

lit. a; 

5) wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności 

w aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których 

ustanowione zostały formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie 

przyrody, wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony 

gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z 

biometanu, wodór lub energię elektryczną; 

6) dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub 

przystani jednostek pływających zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) 

lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub 

wodorem, lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

7) wsparcie: 

a) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, 

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem 

sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), 

w tym pochodzącego z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, 

wykorzystywanych w transporcie lub związanych z tym nowych rozwiązań 

konstrukcyjnych, 

b) wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a; 

8) wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw 

ciekłych lub innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub 

skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, lub 

wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

9) wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych 

biopaliwami ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem 
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ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, lub wodorem, lub 

wykorzystujących do napędu energię elektryczną; 

10) wsparcie działań związanych z analizą i badaniem rynku biokomponentów, paliw 

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego 

z biometanu, lub wodoru, lub energii elektrycznej, wykorzystywanych 

w transporcie; 

11) promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych; 

12) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach. 

2. Środki Funduszu przeznacza się także na: 

1) pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem Funduszem; 

2) pokrycie kosztów usług świadczonych przez doradców w zakresie identyfikacji 

przedsięwzięć, do realizacji których może być zastosowany tryb 

pozakonkursowy, oraz w zakresie oceny przedsięwzięć wymagających wsparcia, 

a także projektów zgłoszonych do ich realizacji; 

3) zapłatę wynagrodzenia BGK za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 28z 

ust. 4. 

3. Wsparcie dla projektów udzielane na cele określone w ust. 1 ze środków Funduszu, w 

tym dotacji celowej, może mieć formę: 

1) dotacji; 

2) pożyczek, w tym udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, oraz innego 

zwrotnego wsparcia finansowego; 

3) obejmowania lub nabywania przez dysponenta Funduszu, na rzecz Skarbu 

Państwa: 

a) akcji lub udziałów spółek, 

b) obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego 

– które prowadzą działalność w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1–5 i 7. 

4. Wybór określonej formy wsparcia należy do dysponenta Funduszu. 

5. W przypadku terminowego wykonania przedsięwzięcia objętego wsparciem Funduszu 

oraz osiągnięcia planowanych efektów określonych w umowie, o której mowa w art. 

28zp ust. 1, pożyczki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być umarzane w części. 
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6. Umorzenia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje NFOŚiGW, w formie pisemnej na 

podstawie przepisów prawa cywilnego, na wniosek podmiotu, któremu udzielono 

pożyczki. 

Art. 28zf. 

1. W zakresie, w jakim wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, stanowi pomoc 

publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zastosowanie mają szczegółowe warunki udzielania tej pomocy lub 

pomocy de minimis. 

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone na działania 

określone w: 

1) pkt 1 – wytwórcy, producentowi oraz rolnikowi; 

2) pkt 2 – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców; 

3) pkt 3 – wytwórcy i producentowi; 

4) pkt 4: 

a) producentowi środków transportu wykorzystujących do napędu energię 

elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), 

w tym pochodzący z biometanu, lub wodór, 

b) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców prowadzącemu działalność w zakresie produkcji 

podzespołów do środków transportu, o których mowa w lit. a; 

5) pkt 5 – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców świadczącemu na podstawie umowy usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, gminie w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz 

powiatowi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000); 

6) pkt 6 – podmiotowi zarządzającemu portem; 

7) pkt 7 – jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), oraz 

konsorcjum naukowemu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; 
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8) pkt 8, 10 i 11 – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, izbie gospodarczej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 

oraz z 2018 r. poz. 650), organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723), związkowi pracodawców w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach 

pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029), stowarzyszeniu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723) lub jednostce doradztwa rolniczego w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 

doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711); 

9) pkt 9 – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców lub jednostce samorządu terytorialnego. 

3. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone do dnia: 

1) 31 grudnia 2019 r. na działania określone w pkt 3; 

2) 31 grudnia 2021 r. na działania określone w pkt 6; 

3) 31 grudnia 2025 r. na działania określone w pkt 1; 

4) 31 grudnia 2027 r. na działania określone w pkt 2, 8 i 9. 

4. Maksymalny limit wsparcia, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może wynosić do 

100% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

5. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki udzielania wsparcia ze środków Funduszu, 

2) szczegółowy sposób rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu 

– mając na względzie skuteczność wsparcia niskoemisyjnego transportu, rynku 

biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie udzielonego 

wsparcia. 

Art. 28zg. 

1. Wybór projektów do wsparcia ze środków Funduszu jest dokonywany w trybie: 
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1) konkursowym; 

2) pozakonkursowym. 

2. Tryb wyboru projektów do wsparcia ze środków Funduszu wskazuje dysponent 

Funduszu. 

3. Ze środków Funduszu może być udzielone wsparcie wnioskodawcy, który: 

1) posiada potencjał kadrowy i organizacyjny do realizacji projektu; 

2) posiada techniczne możliwości realizacji projektu; 

3) w wyniku realizacji projektu osiągnie efekt ekologiczny; 

4) nie zalega z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne; 

5) zapewni, że środki finansowe na realizację projektu nie będą pochodzić ze źródeł 

nieujawnionych lub z prania pieniędzy; 

6) nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wnioskodawcy 

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – którego odpowiednio 

członkowie zarządu lub osoby uprawnione do reprezentowania nie były karane 

za te przestępstwa. 

4. Projekty do wsparcia w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym są oceniane 

według następujących kryteriów: 

1) znaczenia projektu dla potrzeb rozwoju rynku biokomponentów, paliw ciekłych, 

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) 

lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, 

wodoru oraz energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 

2) adekwatności i trafności zaplanowanych działań i metod ich realizacji 

w odniesieniu do celów wspieranych ze środków Funduszu; 

3) oceny wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do jego 

zakresu rzeczowego; 

4) zdolności organizacyjnej wnioskodawcy do realizacji projektu oraz 

przygotowania instytucjonalnego do jego wdrożenia. 
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5. Wsparcie udziela się projektom, które uzyskały najwyższą ocenę w postępowaniu w 

zakresie wyboru projektów do wsparcia, aż do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na wsparcie w tym postępowaniu. 

6. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem 

właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki 

morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia, kierując się 

koniecznością zapewnienia efektywnej realizacji celów wspieranych ze środków 

Funduszu oraz prawidłowego przebiegu wyboru projektów w toku postępowania 

w zakresie wyboru projektów do wsparcia. 

 

Art. 28zh. 

1. Wsparcia ze środków Funduszu w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym 

udziela się na wniosek. 

2. Wniosek o wsparcie składa się do NFOŚiGW, z wyjątkiem wniosku o wsparcie w 

formie, o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3, który składa się do dysponenta 

Funduszu. 

3. Wniosek o wsparcie zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie wnioskodawcy, adresu jego siedziby albo adresu zamieszkania; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany; 

3) opis projektu, na realizację którego może zostać przyznane wsparcie; 

4) określenie: 

a) planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, 

b) rodzaju i wysokości kosztów objętych wsparciem, 

c) wysokości wnioskowanego wsparcia, 

d) łącznej wartości projektu do wsparcia, 

e) źródeł finansowania projektu. 

4. Do wniosku o wsparcie załącza się dokumenty dotyczące: 

1) sytuacji formalno-prawnej wnioskodawcy, w tym oświadczenia wnioskodawcy 

o niekaralności za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wnioskodawcy 
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będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – oświadczenia o 

niekaralności za te przestępstwa złożone przez wszystkich członków zarządu lub 

osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy; 

2) posiadanego potencjału kadrowego i organizacyjnego; 

3) technicznych możliwości realizacji projektu; 

4) efektu ekologicznego realizacji projektu; 

5) sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz planowanych źródeł finansowania 

projektu, w tym oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, opłatami i składkami 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

5. Do dokumentów w języku obcym, o których mowa w ust. 4, załącza się ich 

tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

 

Art. 28zi. 

1. Warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego jest realizacja działania, o 

którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 2, 4 i 7, a przedsięwzięcie może zrealizować jeden 

podmiot albo ograniczona liczba podmiotów, którym mogłoby być udzielone 

wsparcie. 

2. Dodatkowym warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego jest realizacja 

przedsięwzięcia: 

1) niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa; 

2) którego konieczność pilnej realizacji uniemożliwia zastosowanie trybu 

konkursowego; 

3) które posiada unikalny potencjał rozwojowy i innowacyjny. 

3. Warunkiem wyboru trybu pozakonkursowego jest uzyskanie przez dysponenta 

Funduszu dwóch niezależnych opinii sporządzonych przez doradców, o których 

mowa w art. 28ze ust. 2 pkt 2, potwierdzających występowanie przesłanki, o której 

mowa w ust. 1, oraz przynajmniej jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 2. 

4. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 3, dysponent Funduszu, w przypadku 

wyboru trybu pozakonkursowego: 

1) informację o zastosowaniu tego trybu zamieszcza w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw energii; 
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2) pisemnie informuje potencjalnego wnioskodawcę o zastosowaniu tego trybu 

w stosunku do zidentyfikowanego przedsięwzięcia i możliwości złożenia wniosku 

o wsparcie projektu dotyczącego tego przedsięwzięcia. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, zawierają w szczególności: 

1) określenie przedmiotu wsparcia; 

2) wskazanie potencjalnego wnioskodawcy; 

3) maksymalną wysokość lub poziom wsparcia; 

4) kryteria wyboru projektu do wsparcia, o których mowa w art. 28zg ust. 4; 

5) termin i miejsce złożenia wniosku o wsparcie. 

 

Art. 28zj. 

1. Informację o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursowym NFOŚiGW ogłasza 

na swojej stronie internetowej. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1) określenie przedmiotu wsparcia; 

2) określenie podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie; 

3) maksymalną wysokość lub poziom wsparcia przewidywane na jeden projekt; 

4) kryteria wyboru projektów do wsparcia, o których mowa w art. 28zg ust. 4; 

5) termin i miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia. 

 

Art. 28zk. 

1. Postępowanie w zakresie wyboru projektów do wsparcia przeprowadza NFOŚiGW. 

2. W celu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, NFOŚiGW powołuje 

Komisję do Oceny Projektów, zwaną dalej „Komisją”. 

3. W skład Komisji, oprócz pracowników NFOŚiGW, mogą zostać powołani eksperci 

zewnętrzni. 

4. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) ocena wniosków o wsparcie złożonych w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1; 

2) przygotowanie dla dysponenta Funduszu rekomendacji dotyczącej projektów do 

wsparcia ze środków Funduszu. 

5. Tryb pracy Komisji określa regulamin ustalany przez NFOŚiGW. Regulamin jest 

zatwierdzany przez dysponenta Funduszu i ogłaszany na stronie internetowej 

NFOŚiGW. 
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Art. 28zl. 

1. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków o wsparcie i przekazuje ją 

dysponentowi Funduszu wraz z uzasadnieniem i rekomendacją projektów, do 

zatwierdzenia. 

2. NFOŚiGW przekazuje niezwłocznie wnioskodawcom pisemną informację 

o zakończeniu oceny ich wniosków i wynikach tej oceny wraz z jej uzasadnieniem. 

Do doręczenia informacji o zakończeniu oceny wniosku i jej wyniku stosuje się 

przepisy działu I rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

3. Jeżeli wniosek otrzymał negatywną ocenę, informacja, o której mowa w ust. 2, 

zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu, określające: 

1) termin do wniesienia protestu; 

2) miejsce wniesienia protestu; 

3) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 28zm ust. 2. 

 

Art. 28zm. 

1. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia 

informacji, o której mowa w art. 28zl ust. 2. 

2. Protest jest wnoszony do dysponenta Funduszu za pośrednictwem NFOŚiGW, 

w formie pisemnej, i zawiera: 

1) oznaczenie wnioskodawcy; 

2) numer wniosku o wsparcie; 

3) zarzuty: 

a) odnoszące się do kryteriów wyboru projektów do wsparcia, z których oceną 

wnioskodawca się nie zgadza, lub 

b) dotyczące naruszenia postępowania przy dokonywaniu oceny wniosku 

o wsparcie, jeżeli miało wpływ na wynik tego postępowania 

– wraz z ich uzasadnieniem; 

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, 

z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie 

takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których 

mowa w ust. 2, lub zawierającego oczywiste omyłki, Komisja wzywa wnioskodawcę 
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do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, 

licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez 

rozpatrzenia. 

4. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie 

w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4. 

5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w art. 

28zn ust. 1. Bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub 

poprawienia protestu, o którym mowa w ust. 3. 

6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne 

pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 28zl ust. 3. 

 

Art. 28zn. 

1. Komisja weryfikuje prawidłowość oceny projektu w zakresie zarzutów zawartych w 

proteście oraz sporządza w tym zakresie opinię i przekazuje ją dysponentowi 

Funduszu wraz z dokumentacją postępowania, w terminie 10 dni, licząc od dnia 

otrzymania protestu. 

2. Dysponent Funduszu rozpatruje protest w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania 

opinii Komisji. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania 

protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy osób posiadających specjalistyczną 

wiedzę w danej dziedzinie, termin rozpatrzenia protestu przez dysponenta Funduszu 

może być przedłużony, o czym informuje się na piśmie wnioskodawcę. Termin 

rozpatrzenia protestu przez dysponenta Funduszu nie może przekroczyć łącznie 30 

dni roboczych od dnia otrzymania opinii Komisji. 

4. Dysponent Funduszu podtrzymuje negatywną ocenę wniosku o wsparcie albo zmienia 

tę ocenę. 

Art. 28zo. 

1. Dysponent Funduszu zatwierdza projekty do wsparcia lub odmawia ich 

zatwierdzenia, w formie pisemnej, o czym informuje Komisję oraz NFOŚiGW. 

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Komisja sporządza protokół 

z przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w art. 28zj ust. 1. 
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Art. 28zp. 

1. Podstawę wsparcia projektu stanowi umowa o udzielenie wsparcia. 

2. Umowa o udzielenie wsparcia może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie 

kryteria wyboru projektów do wsparcia, na podstawie których został wybrany. 

3. Umowa o udzielenie wsparcia może zostać zmieniona, w przypadku gdy zmiany nie 

wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu do wsparcia w sposób, który 

skutkowałby negatywną oceną tego projektu. 

 

Art. 28zr. 

1. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62 i 1000). 

2. Projekt rocznego planu finansowego przygotowuje NFOŚiGW z uwzględnieniem 

trybu i terminów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Roczny plan finansowy sporządza dysponent Funduszu. 

4. Koszty Funduszu mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków 

finansowych, obejmujących bieżące przychody oraz pozostałości środków z okresów 

poprzednich. 

5. NFOŚiGW przygotowuje, z uwzględnieniem trybu i terminów określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, i przedkłada dysponentowi Funduszu sprawozdanie 

z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu. 

6. Dysponent Funduszu zatwierdza przedłożone przez NFOŚiGW sprawozdanie 

z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu.> 

 

Art. 30. 

1.  Wytwórcy są obowiązani do przekazywania, w terminie do 45 dni po zakończeniu 

kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych 

dokumentów, zawierających informacje dotyczące: 

1)   ilości i rodzajów: 

a)  wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem: 
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–  biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskanej na podstawie umów 

kontraktacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz z produkcji 

własnej, z podziałem na spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dotyczących uprawy surowców rolniczych, 

–  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, 

–  pozostałych surowców, które zostały wykorzystane do wytworzenia biokomponentów, 

b)  
(124)

 surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia 

biokomponentów, ze wskazaniem: 

–  surowców rolniczych pozyskanych na podstawie umów kontraktacji, o których mowa w 

art. 11 ust. 1 pkt 1, w podziale na surowce rolnicze pozyskane z gospodarstwa rolnego 

położonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i surowce rolnicze pozyskane z 

gospodarstwa rolnego położonego w kraju trzecim, 

–  biomasy pozyskanej na podstawie umów dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

2, w podziale na biomasę wytworzoną z surowców rolniczych pozyskanych na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i biomasę wytworzoną z surowców 

rolniczych pozyskanych w kraju trzecim, 

–  surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej, 

–  biomasy spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

uprawy surowców rolniczych, 

–  biomasy uprawniającej do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku nr 1 

do ustawy, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/t dla surowców rolniczych 

oraz w gCO2eq/MJ dla biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju 

dotyczące uprawy surowców rolniczych, 



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

–  pośredników lub przetwórców dostarczających poszczególne rodzaje biomasy, a w 

przypadku zakupu surowców rolniczych, łącznej ilości poszczególnych rodzajów tych 

surowców dostarczanych przez producentów rolnych, 

–  kraju pochodzenia - w przypadku surowców rolniczych i biomasy spełniających 

kryteria zrównoważonego rozwoju, 

c)   biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw 

ciekłych lub biopaliw ciekłych, w podziale na biokomponenty wytworzone z biomasy 

spełniającej i niespełniającej kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

uprawy surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

–  nabywców tych biokomponentów, 

–  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

–  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione dowody 

potwierdzające spełnienie przez biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju, 

a w przypadku gdy dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia 

Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej 

umowy, 

–  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła wytwórcy certyfikat, oraz numeru tego 

certyfikatu, 

–  ilości i rodzajów biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego; 

2)   
(125)

 (uchylony). 

1a. 
(126)

 Wytwórcy i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, 

zastępującego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 736/96 (Dz. Urz. UE L 84 z 20.03.2014, str. 61), przez 

przekazanie Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania 

biokomponentów, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować 

biokomponenty (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok). 
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1b. 
(127)

 Podmioty sprowadzające są obowiązane do przekazywania, w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa sprawozdań kwartalnych sporządzonych na podstawie faktur VAT lub innych 

dokumentów zawierających informacje dotyczące: 

1)   
(128)

 ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku 

nr 1 do ustawy, 

c)  biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i 

oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako 

uprawy główne, 

d)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów 

spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju; 

2)   dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, ze wskazaniem: 

a)  ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą 

nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju 

pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent, 

b)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, 

wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

3)    ilości i rodzajów biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, w podziale na biokomponenty 

spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju dotyczących uprawy 

surowców rolniczych, ze wskazaniem: 

a)  nabywców tych biokomponentów, 

b)  poziomu emisji gazów cieplarnianych wyrażonego w gCO2eq/MJ dla biokomponentów, 

c)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem surowców, z których zostały wytworzone, 
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d)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego zostały wystawione przez 

podmiot sprowadzający dowody potwierdzające spełnienie przez biokomponenty 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, a w przypadku gdy dokument został wystawiony 

w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy, 

e)  nazwy jednostki certyfikującej, która wystawiła podmiotowi sprowadzającemu 

certyfikat, wraz z numerem tego certyfikatu; 

4)   
(129)

 kraju pochodzenia surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do 

wytworzenia importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów - 

w przypadku surowców rolniczych lub biomasy spełniającej kryteria zrównoważonego 

rozwoju. 

1c. 
(130)

 Wytwórcy i podmioty sprowadzające mają obowiązek przekazywania Dyrektorowi 

Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pisemnych informacji o 

otrzymaniu certyfikatu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. 

2. 
(131)

 (uchylony). 

2a. 
(132)

 Producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych 

wykonują obowiązek określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów 

inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, 

zastępującego rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 736/96, przez przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji 

Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania 

biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa 

ciekłe (instalacje o zdolności co najmniej 50 000 ton/rok). 

2b. 
(133)

 Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale 

dokonały samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importu lub nabycia 

wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w 

paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, lub dokonały rozporządzenia tymi 

biokomponentami lub zużycia ich na potrzeby własne, są obowiązane do przekazywania, 

w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sprawozdań kwartalnych, sporządzonych na podstawie 

faktur VAT lub innych dokumentów zawierających informacje dotyczące: 
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1)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i 

biopaliwach ciekłych, ze wskazaniem: 

a)  biokomponentów spełniających i niespełniających kryteriów zrównoważonego 

rozwoju, 

b)  biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do realizacji Narodowego Celu 

Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów surowców określonych w załączniku 

nr 1 do ustawy, 

c)  biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i 

oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako 

uprawy główne, 

d)  poziomu emisji gazów cieplarnianych, wyrażonego w gCO2eq/MJ, dla 

biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju; 

2)   dostawców poszczególnych rodzajów biokomponentów, o których mowa w pkt 1, ze 

wskazaniem: 

a)  ich nazwy, adresu oraz kraju wykonywania działalności, a w przypadku gdy dostawcą 

nie jest podmiot, który wytworzył biokomponent, również nazwy, adresu oraz kraju 

pochodzenia podmiotu, który wytworzył dany biokomponent, 

b)  nazwy uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił dokument 

potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biokomponentu, 

wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy dokument został wystawiony w 

kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła umowę, o której mowa w art. 28c 

ust. 2 pkt 2, daty zawarcia tej umowy; 

3)   ilości i rodzajów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo 

biokomponentów, o których mowa w pkt 1, które w danym kwartale zostały 

rozporządzone lub zużyte na potrzeby własne. 

2c. (uchylony). 

2d. 
(134)

 (uchylony). 

2e. 
(135)

 Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy, które w danym kwartale nie 

dokonały czynności, o których mowa w ust. 2b, są obowiązane do przekazywania, w 

terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Dyrektorowi Generalnemu Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oświadczeń o niewykonaniu tych czynności. 
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2f. 
(136)

 W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, 1b i 2b, oraz w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 2e, umieszcza się klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

[3. 
(137)

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdanie 

kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów paliw ciekłych i biopaliw 

ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z 

systemów Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie odrębnych 

przepisów.] 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do 45 dni po 

zakończeniu kwartału przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, 

sporządzone według kodów CN, na podstawie danych z systemów Krajowej 

Administracji Skarbowej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, 

sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o ilościach i rodzajach paliw 

ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez poszczególne podmioty wraz z danymi 

identyfikacyjnymi tych podmiotów obejmującymi: oznaczenie firmy podmiotu, adres 

jego siedziby lub imię i nazwisko i adres zamieszkania, numer PESEL lub numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu.> 

4. 
(138)

 (uchylony). 

4a. 
(139)

 Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na podstawie 

sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1 i 1b oraz ust. 2b, sporządza zbiorczy 

raport kwartalny dotyczący wytworzonych oraz importowanych lub nabytych 

wewnątrzwspólnotowo biokomponentów i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: 

finansów publicznych, energii, rynków rolnych oraz środowiska, w terminie do 75 dni po 

zakończeniu kwartału. 

4b. 
(140)

 Zbiorczy raport kwartalny, o którym mowa w ust. 4a, zawiera informacje określone 

w: 

1)   ust. 1, z wyłączeniem pkt 1 lit. b tiret siódme i lit. c tiret pierwsze i czwarte; 

2)   ust. 1b, z wyłączeniem pkt 2 i pkt 3 lit. a i e; 
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3)   ust. 2b, z wyłączeniem pkt 2. 

5. (uchylony). 

Art. 30b. 

1. 
(143)

 Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 60 dni po zakończeniu roku 

kalendarzowego, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT, 

informacji, o których mowa w art. 30a ust. 1, lub innych dokumentów, zawierających 

informacje dotyczące: 

1)    rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

<skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych> lub zużytych przez nie na 

potrzeby własne paliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych 

paliwach; 

2)    rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej 

<skutkującej trwałym wyzbyciem się biopaliw ciekłych> lub zużytych przez nie na 

potrzeby własne biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych 

biopaliwach; 

3)   
(144)

 rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby własne innych paliw odnawialnych; 

4)   rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych, biopaliwach 

ciekłych i innych paliwach odnawialnych, o których mowa w pkt 1-3, ze wskazaniem 

pochodzenia tych biokomponentów według podziału określonego w art. 30a ust. 1; 

5)   
(145)

 ilości biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych i biopaliwach 

ciekłych, o których mowa w pkt 1 i 2, wytworzonych z surowców określonych w 

załączniku nr 1 do ustawy. 

1a. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, podmioty realizujące Narodowy Cel 

Wskaźnikowy są obowiązane wyszczególnić biokomponenty spełniające kryteria 

zrównoważonego rozwoju, podając w odniesieniu do nich dodatkowo: 

1)   
(146)

 ilości i rodzaje biokomponentów, które mogą być podwójnie zaliczane do 

realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, wraz ze wskazaniem rodzajów 

surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

1a)  
(147)

 biokomponenty wytworzone z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i 

oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako 

uprawy główne; 
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2)   poziom emisji gazów cieplarnianych dla każdego rodzaju biokomponentu wyrażony w 

gCO2eq/MJ; 

3)   nazwę uznanego systemu certyfikacji, w ramach którego dostawca wystawił 

dokument potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla danego 

rodzaju biokomponentu, wraz z numerem tego dokumentu, a w przypadku gdy 

dokument został wystawiony w kraju trzecim, z którym Unia Europejska zawarła 

umowę, o której mowa w art. 28c ust. 2 pkt 2, datę zawarcia tej umowy; 

4)   
(148)

 kraj pochodzenia surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do 

wytworzenia biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych rozporządzonych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych> lub zużytych przez nie na potrzeby własne. 

1b. 
(149)

 Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy wraz ze sprawozdaniami, o 

których mowa w ust. 1, przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki: 

1)   świadectwa potwierdzające spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez 

biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji obowiązku, o którym mowa w 

art. 23 ust. 1; 

2)   kopie dowodów wpłaty z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a. 

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki. 

[3. 
(150)

 Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, 

sprawozdań kwartalnych sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 6, zawierających informacje dotyczące: 

1)   paliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych paliwach w podziale na: 

a)  paliwa ciekłe wykorzystane do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23b, 

b)  pozostałe paliwa ciekłe; 

2)   biopaliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej 

lub faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych biopaliwach; 
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3)   innych paliw odnawialnych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej lub zużytych przez nie na potrzeby własne; 

4)   rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych i biopaliwach 

ciekłych, o których mowa w pkt 1 i 2, w podziale na: 

a)  biokomponenty, w tym zawarte w paliwach i biopaliwach ciekłych, samodzielnie lub za 

pośrednictwem innego podmiotu importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo, 

b)  pozostałe biokomponenty;] 

<3. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 30 dni po zakończeniu 

kwartału, sprawozdań kwartalnych sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6, zawierających informacje dotyczące: 

1) ilości i rodzajów paliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw 

ciekłych lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z określeniem zawartości 

biokomponentów w tych paliwach w podziale na: 

a) paliwa ciekłe wykorzystane do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 

23b, 

b) pozostałe paliwa ciekłe; 

2) ilości i rodzajów biopaliw ciekłych rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem 

się biopaliw ciekłych lub zużytych przez nie na potrzeby własne, z określeniem 

zawartości biokomponentów w tych biopaliwach; 

3) ilości i rodzajów innych paliw odnawialnych rozporządzanych przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej lub zużytych przez nie na 

potrzeby własne; 

4) wartości energetycznej paliw ciekłych oraz biokomponentów, o których mowa w 

pkt 1 lit. a, wyrażonej w MJ, wraz z określeniem udziału tych biokomponentów w 

paliwach ciekłych, wyrażonego w procentach.> 

5)   rodzajów innych paliw odnawialnych, o których mowa w pkt 3. 

4. 
(151)

 W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, umieszcza się klauzulę następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta 
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zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

5. 
(152)

 Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy sporządza sprawozdanie kwartalne, 

o którym mowa w ust. 3, na podstawie dokumentów potwierdzających informacje w nim 

zawarte, w szczególności: 

1)   dokumentów potwierdzających parametry jakościowe paliw ciekłych, biopaliw 

ciekłych lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, wraz z 

potwierdzeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach ciekłych lub 

biopaliwach ciekłych; 

2)   poświadczeń dla biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2; 

3)   faktur VAT. 

6. 
(153)

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie zakres danych 

określonych w ust. 3 oraz konieczność ujednolicenia formy przekazywania tych danych. 

7. 
(154)

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie sprawozdań rocznych, o których 

mowa w ust. 1, oraz sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 3, sporządza 

zbiorczy raport roczny dotyczący rynku paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw 

odnawialnych i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: finansów publicznych, 

energii, rynków rolnych i środowiska oraz Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa, w terminie do 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego. 

 

Art. 33. 

1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 

1)    wytwarza, a następnie rozporządza poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej biokomponentami lub przeznacza je do wytworzenia przez 

siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych bez wpisu do rejestru, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1; 

1a)  
(160)

 samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu importuje lub nabywa 

wewnątrzwspólnotowo biokomponenty, a następnie rozporządza nimi przez dokonanie 

jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej bez wpisu do rejestru, o którym mowa 

w art. 12a ust. 1; 
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1b)  udziela zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji bez wpisu do rejestru, 

o którym mowa w art. 28k ust. 1; 

1c)  wydaje certyfikaty bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 28q ust. 1; 

1d)  
(161)

 będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28k ust. 1, 

nie przekazał w terminie organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28p 

ust. 2, lub podał w tej informacji nieprawdziwe dane; 

1e)  
(162)

 będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 28q ust. 1, 

nie przekazał w terminie organowi rejestrowemu informacji, o której mowa w art. 28y, 

lub podał w tej informacji nieprawdziwe dane; 

2)   będąc przedsiębiorcą wykonującym działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1, art. 12a 

ust. 1, art. 28k ust. 1 lub art. 28q ust. 1, utrudnia czynności kontrolne, o których mowa 

w art. 29; 

2a)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, odmawia udzielenia 

informacji lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 28j; 

2b)  wprowadza w błąd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie przedstawianych 

na jego żądanie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 28j; 

3)   będąc wytwórcą wytwarza biokomponenty z biomasy pozyskiwanej w inny sposób 

niż na podstawie umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 

1 i 2, lub z produkcji własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości 

biokomponentów wytworzonych przez tego wytwórcę; 

3a)  nie przekazał w terminie informacji pisemnej, o której mowa w art. 30a ust. 2, lub 

podał w tej informacji pisemnej nieprawdziwe dane; 

3b)  
(163)

 będąc wytwórcą wytwarza estry z biomasy, o której mowa w art. 11a; 

4)   wprowadza do obrotu lub wykorzystuje do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych biokomponenty niespełniające wymagań jakościowych; 

4a)  
(164)

 nie wykonał w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 22a ust. 1; 

5)   będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

5a)  
(165)

 (uchylony); 

5b)  
(166)

 będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 23b; 

6)   nie oznakowuje dystrybutora na stacji paliwowej lub stacji zakładowej, w sposób, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1; 
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6a)  
(167)

 będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy wystawił 

poświadczenie dla biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych, które zostały wykorzystane przez ten podmiot do realizacji obowiązku, o 

którym mowa w art. 23 ust. 1; 

7)   będąc przedsiębiorcą, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzającym do obrotu biopaliwa 

ciekłe, na co najmniej dziesięciu własnych, patronackich lub partnerskich stacjach 

paliwowych, nie podaje informacji, o których mowa w art. 26; 

7a)  
(168)

 (uchylony); 

8)   
(169)

 nie złożył w terminie Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w art. 30 ust. 1, 1b lub 2b, lub 

oświadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2e, lub podał w tym sprawozdaniu lub 

oświadczeniu nieprawdziwe dane; 

8a)  nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania 

rocznego, o którym mowa w art. 30b ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8aa)  
(170)

 nie złożył w terminie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania 

kwartalnego, o którym mowa w art. 30b ust. 3, lub podał w tym sprawozdaniu 

nieprawdziwe dane; 

8b)  
(171)

 nie złożył w terminie Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 31a albo w art. 31b, lub 

podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane; 

8c)  nie przekazał w terminie informacji, o której mowa w art. 30 ust. 1c; 

8d)  będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, nie przekazał 

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w 

art. 30b ust. 1, oryginałów wystawionych świadectw potwierdzających spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do 

realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1; 

8e)   będąc podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy, wystawił świadectwo, 

w którym ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby własne, 
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które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest 

większa niż ilość wskazana w poświadczeniach lub w dokumentach, o których mowa 

w art. 28c ust. 2, będących w posiadaniu tego podmiotu; 

8f)  będąc podmiotem sprowadzającym, wystawia dokument potwierdzający spełnienie 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, na podstawie dokumentów, które nie spełniają 

wymogów określonych w art. 28c ust. 2; 

9)   będąc rolnikiem wytwarzającym biopaliwa ciekłe na własny użytek: 

a)  wytwarza biopaliwa ciekłe bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 13 ust. 1, 

b)   rozporządza biopaliwami ciekłymi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej, 

c)  wytworzył biopaliwa ciekłe w ilości przekraczającej w ciągu roku limit określony w 

art. 21 ust. 2 lub 3, 

d)  utrudnia czynności kontrolne, o których mowa w art. 29, 

e)  nie złożył w terminie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 31 ust. 1, lub 

podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane. 

2. 
(172)

 W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1-2b, 3a, 4a, 6, 7, 8-8f kara pieniężna, o 

której mowa w ust. 1, wynosi 5000 zł. 

3. 
(173)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kara pieniężna wynosi 50% wartości 

netto biokomponentów wytworzonych z biomasy pozyskiwanej w inny sposób niż na 

podstawie umów kontraktacji lub dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, lub z 

produkcji własnej, których udział przekracza w skali roku 25% całości biokomponentów 

wytworzonych przez tego wytwórcę. 

3a. 
(174)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3b, kara pieniężna wynosi 1000 zł za 

każdą tonę estrów wytworzonych z biomasy, o której mowa w art. 11a. 

4. 
(175)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, kara pieniężna wynosi 50% wartości 

netto biokomponentów wprowadzonych do obrotu lub wykorzystanych przez 

producentów do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych w ciągu 30 dni 

poprzedzających kontrolę. 

5. 
(176)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wysokość kary oblicza się według wzoru: 

 

K = A × W × (N - R)/100% 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

K -    wysokość kary, wyrażoną w złotych, 
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A -    współczynnik równy 0,20, wyrażony w złotych/MJ, 

[W -    wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej przez podmiot podlegający 

karze, a także zużytych przez niego na potrzeby własne, liczoną za rok, w którym 

podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1, wyrażoną w MJ; 

wartość opałową poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa się 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3,] 

<W – wartość energetyczną paliw ciekłych i biopaliw ciekłych rozporządzonych 

przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot podlegający karze, a także zużytych 

przez niego na potrzeby własne na tym terytorium, liczoną za rok, w którym 

podmiot ten nie zrealizował obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 1, wyrażoną w 

MJ; wartość opałową poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych określa 

się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3,> 

N -    wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego, do którego realizacji był obowiązany 

podmiot podlegający karze, wyrażoną w procentach, 

[R -    wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub biokomponentów 

zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, stosowanych we wszystkich 

rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej lub zużywanych przez podmiot podlegający karze na potrzeby 

własne w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie 

drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego na 

potrzeby własne w roku, w którym podmiot podlegający karze nie zrealizował 

obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, wyrażoną w procentach.] 

<R – wysokość zrealizowanego udziału innych paliw odnawialnych lub 

biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, 

stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez 

dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym 

wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez podmiot podlegający karze na 

potrzeby własne na tym terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 
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ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych 

przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej 

trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w ciągu roku 

kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium w roku, w którym 

podmiot podlegający karze nie zrealizował obowiązku, o którym mowa w art. 23 

ust. 1, wyrażoną w procentach.> 

[5a. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, nie może przekroczyć 15% 

przychodu ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, osiągniętego 

w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością 

prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, wynikającego z 

działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

5b. 
(177)

 (uchylony). 

[5c. 
(178)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5b, kara pieniężna wynosi 100 zł za każdy 

MJ biokomponentów, które podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy był 

obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania obowiązku, o którym mowa w 

art. 23b, a których udziału nie udokumentował. 

5d. 
(179)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, kara pieniężna wynosi 100 zł za każdy 

MJ biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych, dla 

których podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy wystawił poświadczenie.] 

<5c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5b, kara pieniężna wynosi 0,10 zł za 

każdy MJ biokomponentów, które podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy 

był obowiązany dodać do paliw ciekłych w celu zrealizowania obowiązku, o którym 

mowa w art. 23b, a których udziału nie udokumentował. 

5d. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, kara pieniężna wynosi 0,10 zł za 

każdy MJ biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach 

ciekłych, dla których podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy wystawił 

poświadczenie.> 

6. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 9 lit. a, d lub e kara pieniężna wynosi 1000 zł. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. b, kara pieniężna wynosi: 

1)   10 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest mniejsza niż 200 litrów na dobę, 
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2)   20 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę, 

3)   30 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest wyższa niż 400 litrów na dobę 

- powiększone o iloczyn ilości rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek 

czynności prawnej lub faktycznej biopaliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla 

oleju napędowego. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. c, kara pieniężna wynosi: 

1)   5000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest mniejsza niż 200 litrów na dobę, 

2)   10 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę, 

3)   15 000 zł - gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika 

jest wyższa niż 400 litrów na dobę 

- powiększone o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad limit określony w 

art. 21 ust. 2 lub 3 i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego. 

9. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej: 

1)   
(180)

 w zakresie pkt 1-2, 3-3b, 8, 8b, 8c, 8f i 9 - Dyrektor Generalny Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; 

2)   w zakresie pkt 4, 6 i 7 - wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej właściwy ze 

względu na miejsce przeprowadzenia kontroli; 

3)   
(181)

 w zakresie pkt 2a, 2b, 4a, 5, 5b, 6a, 8a, 8aa, 8d i 8e - Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

10. Organy, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, przekazują Dyrektorowi Generalnemu 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informacje o karach wymierzonych wytwórcom 

lub podmiotom sprowadzającym. 

11. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa. 

12. Do egzekucji kar pieniężnych stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

Art. 35a.
 

1. Udział biokomponentów wytworzonych z roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i 

oleistych oraz roślin uprawianych do celów energetycznych na użytkach rolnych jako 

uprawy główne, liczony według wartości opałowej, nie może przekroczyć w 2020 r. 7,0% 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i 

kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub 

faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw 

ciekłych> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący Narodowy 

Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na tym 

terytorium. 

2. Do biokomponentów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się biokomponentów 

wytworzonych z surowców określonych w załączniku nr 1 do ustawy. 

3. W 2020 r. udział biokomponentów wytworzonych z surowców określonych w części A 

załącznika nr 1 do ustawy, liczony według wartości opałowej, nie może być mniejszy niż 

0,1% ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie 

drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności 

prawnej lub faktycznej <skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub 

biopaliw ciekłych> na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot realizujący 

Narodowy Cel Wskaźnikowy lub zużywanych przez ten podmiot na potrzeby własne na 

tym terytorium. 

 

 

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 

2017 r. poz. 1201, z późn. zm.) 

Art. 3a. 

[§ 1. W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, długów celnych powstałych w 

przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego 

unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), podatków 

wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o 

Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057), dopłat, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 

i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88, 379 i 1089), a także opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
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czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920), stosuje się 

również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio: 

1)   z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika; 

2)   ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego; 

3)   z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

4)   z informacji o opłacie paliwowej; 

5)   z informacji o dopłatach; 

6)   z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7)   z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 

(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.)]. 

<§ 1. W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 

1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, długów celnych 

powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 

9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 

z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, 

składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 

Drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1057 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138), dopłat, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 165, 650 i 723), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których 

mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650), a 

także opłat emisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), stosuje się również egzekucję 

administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio: 

1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika; 

2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego; 
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3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie 

społeczne; 

4) z informacji o opłacie paliwowej; 

5) z informacji o dopłatach; 

6) z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

7) z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych 

zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 

343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.); 

8) z informacji o opłacie emisyjnej.> 

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną, jeżeli: 

[1)   w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w 

informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rozliczeniu zamknięcia zostało 

zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego;] 

<1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, 

w informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozliczeniu 

zamknięcia lub w informacji o opłacie emisyjnej zostało zamieszczone pouczenie, 

że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;> 

2)   wierzyciel przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przesłał zobowiązanemu 

upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1. 

 

 

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 

2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317) 

Art. 12b.
 

[1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca przeznaczone 

na postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe przy ogólnodostępnych stacjach 

ładowania dla pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317): 
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1)   na drogach publicznych, 

2)   w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 

3)   w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym 

- oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi odróżnić je od miejsc 

postojowych dla pozostałych pojazdów samochodowych.] 

<1. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca 

przeznaczone na postój pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe dla pojazdów 

elektrycznych i pojazdów hybrydowych w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) przy 

ogólnodostępnych stacjach ładowania: 

1) na drogach publicznych, 

2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

– oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi odróżnić je od 

stanowisk postojowych przeznaczonych dla pozostałych pojazdów 

samochodowych.> 

2. Stanowiska postojowe, o których mowa w ust. 1, wyznacza się co najmniej w liczbie 

odpowiadającej liczbie punktów ładowania w danej lokalizacji. 

[3. Pojazdy elektryczne mogą korzystać z miejsc postojowych, o których mowa w ust. 1, 

wyłącznie przez czas ładowania. 

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć miejsca parkingowe przeznaczone na 

postój pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym również w miejscach, gdzie 

nie występują ogólnodostępne stacje ładowania, w celu promocji pojazdów napędzanych 

paliwami alternatywnymi.] 

<3. Ze stanowisk postojowych, o których mowa w ust. 1, mogą korzystać wyłącznie 

pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe – przez czas ładowania. 

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć stanowiska postojowe przeznaczone 

na postój pojazdów elektrycznych, pojazdów hybrydowych i pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
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i paliwach alternatywnych, również w miejscach, gdzie nie występują ogólnodostępne 

stacje ładowania, w celu promocji pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi.> 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 775, 650, 

685, 771 i 1000) 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

2)   ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 

3)   paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a)  paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony 

gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą 

sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

3b)   paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a)  półprodukty rafineryjne, 

b)  gaz płynny LPG, 

c)  benzyny pirolityczne, 

d)  benzyny silnikowe, 

e)  benzyny lotnicze, 

f)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

g)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h)  inne nafty, 

i)  oleje napędowe, 

j)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 

k)  ciężkie oleje opałowe, 

l)  benzyny lakowe i przemysłowe, 

m)  biopaliwa płynne (ciekłe), 

n)   smary 

- określone w załączniku В rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki 
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energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), których szczegółowy 

wykaz ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6; 

4)   przesyłanie - transport: 

a)  paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich 

dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do 

sieci przesyłowych, 

b)  paliw ciekłych siecią rurociągów, 

c)  ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci 

- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii; 

4a)   przesyłanie dwutlenku węgla - transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego 

składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i 

składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; 

5)   dystrybucja: 

a)  transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w 

celu ich dostarczania odbiorcom, 

b)  rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów, 

c)  rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej 

[- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji gazu 

ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w ogólnodostępnej stacji ładowania 

do zainstalowanych w niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317);] 

<– z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji 

gazu ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w stacji ładowania do 

zainstalowanych w niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 

317);> 

6)   obrót - działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym 

paliwami lub energią; 

6a)   sprzedaż - bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich 

obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu 

gazowego oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz 
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skroplonym gazem ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią 

elektryczną w punktach ładowania; 

7)   procesy energetyczne - techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii; 

8)   zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe - procesy związane z 

dostarczaniem ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych do odbiorców; 

9)   urządzenia - urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych; 

10)  instalacje - urządzenia z układami połączeń między nimi; 

10a)  instalacja magazynowa - instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w 

tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe 

gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną 

przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego 

używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest 

wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do 

realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego; 

10b)  instalacja skroplonego gazu ziemnego - terminal przeznaczony do: 

a)  skraplania gazu ziemnego lub 

b)  sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z 

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 

procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10c)   pojemności magazynowe gazociągów - pojemności umożliwiające magazynowanie 

gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach 

dystrybucyjnych z wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań 

operatora systemu przesyłowego; 

10d)   infrastruktura paliw ciekłych - instalację wytwarzania, magazynowania i 

przeładunku paliw ciekłych, rurociąg przesyłowy lub dystrybucyjny paliw ciekłych, 

stację paliw ciekłych, a także środek transportu paliw ciekłych; 

10e)   instalacja wytwarzania paliw ciekłych - instalację lub zespół instalacji 

technologicznych oraz urządzenia techniczne, w tym zbiorniki, powiązane technicznie 

z tymi instalacjami, wykorzystywane w procesie wytwarzania paliw ciekłych; 

10f)   instalacja magazynowania paliw ciekłych - zbiorniki magazynowe oraz instalacje 

przeładunkowe paliw ciekłych wykorzystywane do przechowywania oraz przeładunku 
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paliw ciekłych z wyłączeniem stacji paliw ciekłych, a także bezzbiornikowe 

magazyny paliw ciekłych; 

10g)   instalacja przeładunku paliw ciekłych - instalację używaną do rozładunku lub 

załadunku paliw ciekłych na cysterny drogowe, cysterny kolejowe, cysterny 

kontenerowe lub statki; 

10h)   stacja paliw ciekłych - zespół urządzeń służących do zaopatrywania w paliwa ciekłe 

w szczególności pojazdów, w tym ciągników rolniczych, maszyn nieporuszających się 

po drogach, a także rekreacyjnych jednostek pływających; 

10i)   stacja kontenerowa - stację paliw ciekłych o konstrukcji umożliwiającej jej 

przemieszczanie; 

10j)   środek transportu paliw ciekłych - cysternę drogową, cysternę kolejową, cysternę 

kontenerową lub statek przystosowane do załadunku, transportu i rozładunku paliw 

ciekłych, wykorzystywane do sprzedaży paliw ciekłych bezpośrednio odbiorcom 

końcowym na podstawie koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 4, lub do 

przywozu paliw ciekłych na podstawie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a; 

- z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania; 

10k)   magazyn energii - instalację służącą do przechowywania energii, przyłączoną do 

sieci, mającą zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci; 

10l)   stacja gazu ziemnego - stację gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

10m)   ogólnodostępna stacja ładowania - ogólnodostępną stację ładowania w rozumieniu 

art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych; 

10n)   infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - infrastrukturę 

ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych; 

11)  sieci - instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub 

dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego; 

11a)  sieć przesyłowa - sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów 

kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub 

wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu 

przesyłowego; 
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11b)  sieć dystrybucyjna - sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z 

wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną 

wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny 

operator systemu dystrybucyjnego; 

11c)  sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) - 

gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca 

jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo 

wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego 

terminalu przybrzeżnego; 

11d)  gazociąg międzysystemowy - gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych 

państw; 

11e)  gazociąg bezpośredni - gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego 

dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu 

gazowego; 

11f)  linia bezpośrednia - linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę 

wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię 

elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej 

przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa 

albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych; 

11g)  koordynowana sieć 110 kV - część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy 

energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej; 

11h)   sieć transportowa dwutlenku węgla - sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, 

wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch 

sieciowy jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla; 

11i)   instalacja zarządzania popytem - instalację odbiorcy końcowego, której urządzenia 

umożliwiają zmianę profilu poboru energii elektrycznej na żądanie operatora systemu 

dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu 

połączonego, na którą może składać się w szczególności magazyn energii, instalacja 

wytwórcza niewspółpracująca bezpośrednio z siecią lub punkt ładowania w 
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rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych; 

12)   przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 

zakresie: 

a)  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo 

energii lub obrotu nimi albo 

b)  przesyłania dwutlenku węgla; 

12a)  przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo - przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę 

przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 

nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się: 

a)  w odniesieniu do paliw gazowych: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją, lub 

-  magazynowaniem, lub 

-  skraplaniem 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo 

b)  w odniesieniu do energii elektrycznej: 

-  przesyłaniem lub 

-  dystrybucją 

- oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii; 

12b)  użytkownik systemu - podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego 

lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do 

systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu; 

12c)   podmiot przywożący - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego 

podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw 

ciekłych: 

a)  w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z 

zagranicą wymagającej uzyskania koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4, 

lub 

b)  przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych 

zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
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podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 

137 i 317); 

12d)   przywóz paliw ciekłych - sprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu; 

12e)   wywóz paliw ciekłych - wywóz paliw ciekłych poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; 

12f)   nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12g)   dostawa wewnątrzwspólnotowa paliw ciekłych - przemieszczenie paliw ciekłych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; 

12h)   import paliw ciekłych - import paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

12i)   eksport paliw ciekłych - eksport paliw ciekłych w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; 

13)  odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie 

umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; 

13a)   odbiorca końcowy - odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny 

użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej 

zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz 

paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, 

magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego; 

13b)   odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie 

domowym - odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym; 

13c)   odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osobę, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej; 



- 58 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

13d)   odbiorca wrażliwy paliw gazowych - osobę, której przyznano ryczałt na zakup 

opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw 

gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania paliw gazowych; 

14)  gmina - gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym 

ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 

2232 oraz z 2018 r. poz. 130); 

15)  regulacja - stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z 

koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 

prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców; 

16)  bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i 

perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób 

technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony 

środowiska; 

16a)  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej - zdolność systemu 

elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 

16b)  bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej - nieprzerwaną pracę sieci 

elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów 

jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w 

tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, 

w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci; 

16c)  równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię - 

zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu 

i poborze; 

16d)  zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan systemu 

elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa 

pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z 

zapotrzebowaniem na tę energię; 
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17)  taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez 

przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w 

nim odbiorców w trybie określonym ustawą; 

18)  nielegalne pobieranie paliw lub energii - pobieranie paliw lub energii bez zawarcia 

umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-

rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie 

pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy; 

19)  ruch sieciowy - sterowanie pracą sieci; 

20)   odnawialne źródło energii - odnawialne źródło energii w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 2017 r. poz. 1148, 

1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9); 

20a)   (uchylony); 

20b)   mikroinstalacja - mikroinstalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20c)   mała instalacja - małą instalację w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

20d)   (uchylony); 

20e)   (uchylony); 

20f)   (uchylony); 

20g)   (uchylony); 

20h)   instalacja odnawialnego źródła energii - instalację odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

21)  koszty uzasadnione - koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w 

związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie 

wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu 

paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do 

kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie 

uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów 

odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu 

przepisów podatkowych; 

22)  finansowanie oświetlenia - finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez 

punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania; 

23)   system gazowy albo elektroenergetyczny - sieci gazowe, instalacje magazynowe lub 

instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone 

do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 
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23a)  bilansowanie systemu - działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora 

systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania 

lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub 

energię elektryczną z dostawami tych paliw lub energii; 

23b)  zarządzanie ograniczeniami systemowymi - działalność gospodarczą wykonywaną 

przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych 

usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 

systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ust. 1-4, wymaganych parametrów 

technicznych paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia 

ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów; 

24)  operator systemu przesyłowego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami 

elektroenergetycznymi; 

25)  operator systemu dystrybucyjnego - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch 

sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci 

dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi 

systemami elektroenergetycznymi; 

26)  operator systemu magazynowania - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

magazynowej; 

27)  operator systemu skraplania gazu ziemnego - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub 

regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji 

tego gazu; 
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28)  operator systemu połączonego - przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające 

systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi 

elektroenergetycznymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo 

systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu 

ziemnego; 

28a)   operator sieci transportowej dwutlenku węgla - przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci 

transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 

funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną 

rozbudowę; 

29)  sprzedawca z urzędu - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe 

odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 

niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy; 

30)  usługa kompleksowa - usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub 

dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie 

usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi 

magazynowania paliw gazowych; 

31)  normalny układ pracy sieci - układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wytwórczych, 

zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii 

elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii 

elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci; 

32)  subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej 

działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców 

przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej 

lub od innej grupy odbiorców; 

33)  kogeneracja - równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub 

mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego; 

34)  ciepło użytkowe w kogeneracji - ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące 

zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było 

wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł; 
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35)  jednostka kogeneracji - wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać 

energię elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne; 

36)  energia elektryczna z kogeneracji - energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i 

obliczoną jako: 

a)  całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku 

kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii 

chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w 

kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej: 

–  75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, 

turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik 

Stirlinga, ogniwo paliwowe, albo 

–  80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowo-parowy z 

odzyskiem ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo 

b)  iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji 

wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa 

w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż 

sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na 

podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla 

danego przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z 

kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji; 

37)  referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego - sprawność 

wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia 

oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji 

zamiast wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła; 

38)  wysokosprawna kogeneracja - wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i 

ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej 

zużywanej w: 

a)  jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z 

wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o 

referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub 

b)  jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w 

porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach 
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rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania 

rozdzielonego; 

39)  standardowy profil zużycia - zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej 

w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych: 

a)  nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających 

rejestrację tych danych, 

b)  o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej, 

c)  zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; 

40)  bilansowanie handlowe - zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do 

realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników 

systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo 

pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego 

okresu rozliczeniowego; 

41)  centralny mechanizm bilansowania handlowego - prowadzony przez operatora 

systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń 

podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania 

energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla 

których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe; 

42)  podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe - osobę fizyczną lub prawną 

uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie 

umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem 

handlowym użytkowników systemu; 

43)  jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa 

energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 

44)  
(2)

 rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej rynek regulowany - obrót towarami giełdowymi lub instrumentami 

finansowymi, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane 

wyłącznie przez dostawę, albo obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi w 

obrocie hurtowym, które są wykonywane wyłącznie przez dostawę, na 

zorganizowanej platformie obrotu, organizowany na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
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1768, z późn. zm.) przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

rynek regulowany; 

44a)  
(3)

 zorganizowana platforma obrotu - zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu 

art. 3 pkt 10b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

45)   wytwarzanie: 

a)  produkcję paliw stałych, paliw gazowych lub energii w procesie energetycznym, 

b)  produkcję paliw ciekłych w instalacjach wytwarzania paliw ciekłych, w procesach: 

–  przerobu ropy naftowej, kondensatu gazu ziemnego (NGL), półproduktów rafinacji 

ropy naftowej i innych węglowodorów albo przerobu biomasy, 

–  przetwarzania poprzez mieszanie komponentów lub paliw ciekłych lub poprzez 

mieszanie komponentów z paliwami ciekłymi, 

–  przeklasyfikowywania komponentów w paliwa ciekłe w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym; 

46)   przedsiębiorstwo powiązane - jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 

pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 

398); 

47)   derywat elektroenergetyczny - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. d-f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który 

odnosi się do energii elektrycznej; 

48)   derywat gazowy - instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się 

do paliw gazowych; 

49)   system gazowy wzajemnie połączony - wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje 

magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przyłączone do nich 

urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami; 

50)   informacja wewnętrzna - informację wewnętrzną, o której mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 

października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii 

(Dz. Urz. UE L 326 z 08.12.2011, str. 1); 

51)   manipulacja na rynku - manipulację na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 2 

rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

52)   próba manipulacji na rynku - próbę manipulacji na rynku, o której mowa w art. 2 pkt 

3 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 
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53)   produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym - umowy i instrumenty 

pochodne, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 50; 

54)   uczestnik rynku - uczestnika rynku w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

wymienionego w pkt 50; 

55)   prosument - prosumenta w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 20; 

56)   magazynowanie paliw gazowych - świadczenie usług przechowywania paliw 

gazowych w instalacji magazynowej; 

57)   magazynowanie paliw ciekłych - świadczenie usług przechowywania paliw ciekłych 

w instalacji magazynowania paliw ciekłych; 

58)   przeładunek paliw ciekłych - świadczenie usług załadowywania lub rozładowywania 

cystern drogowych, cystern kolejowych, cystern kontenerowych lub statków z 

wykorzystaniem instalacji przeładunku paliw ciekłych; 

59)   magazynowanie energii - świadczenie usług przechowywania energii w magazynie 

energii. 

[Art. 4e
2
. 

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się magazynowaniem energii jest obowiązane 

zapewniać, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług magazynowania 

energii. Świadczenie usług magazynowania energii odbywa się na podstawie umowy o 

świadczenie tych usług.] 

Art. 9g. 

1. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego są obowiązani do 

opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji 

ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, zwanych dalej "instrukcjami". 

2. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego informują 

użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania 

przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej 

zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie 

krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian. 

3. Instrukcje opracowywane dla sieci gazowych określają szczegółowe warunki korzystania z 

tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, 

eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące: 

1)   przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń 

międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich; 
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2)   wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą 

pomocniczą; 

3)   kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego; 

4)   współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych; 

5)   przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz 

pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 

6)   parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi 

użytkowników systemu. 

4. Instrukcje opracowywane dla sieci elektroenergetycznych określają szczegółowe warunki 

korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia 

ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące: 

1)   przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców 

końcowych, połączeń międzysystemowych oraz linii bezpośrednich; 

2)   wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą 

pomocniczą; 

[2a)   wymagań technicznych dla instalacji zarządzania popytem, w tym dla magazynów 

energii;] 

<2a) wymagań technicznych dla instalacji zarządzania popytem;> 

3)   kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym 

uzgadniania planów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13; 

4)   współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym w zakresie 

koordynowanej sieci 110 kV i niezbędnego układu połączeń sieci oraz zakresu, 

sposobu i harmonogramu przekazywania informacji; 

5)   przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz 

pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami; 

6)    parametrów jakościowych energii elektrycznej, standardów jakościowych obsługi 

użytkowników systemu oraz zasad prowadzenia rozliczeń, w tym ustalania terminów 

wnoszenia opłat przez użytkowników systemu; 

7)   wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i warunków, 

jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania; 

8)   wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej 

oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej; 
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9)   niezbędnych wielkości rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń 

międzysystemowych. 

5. Operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 

dystrybucyjnej wymagania określone w opracowanej przez operatora systemu 

przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. 

5a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dołącza do instrukcji ruchu i 

eksploatacji sieci dystrybucyjnej standardowy profil zużycia wykorzystywany w 

bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców o mocy 

umownej nie większej niż 40 kW. 

6. Instrukcja opracowywana przez operatora systemu przesyłowego powinna także zawierać 

wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami 

systemowymi, określającą: 

1)   warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu i zarządzania 

ograniczeniami systemowymi; 

2)   procedury: 

a)  zgłaszania i przyjmowania przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego do realizacji umów sprzedaży oraz programów dostarczania i 

odbioru energii elektrycznej, 

b)  zgłaszania do operatora systemu przesyłowego umów o świadczenie usług przesyłania 

paliw gazowych lub energii elektrycznej, 

c)  bilansowania systemu, w tym sposób rozliczania kosztów jego bilansowania, 

d)  zarządzania ograniczeniami systemowymi, w tym sposób rozliczania kosztów tych 

ograniczeń, 

e)  awaryjne; 

3)   sposób postępowania w stanach zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa 

gazowe lub energię elektryczną; 

4)   procedury i zakres wymiany informacji niezbędnej do bilansowania systemu i 

zarządzania ograniczeniami systemowymi; 

5)   kryteria dysponowania mocą jednostek wytwórczych energii elektrycznej, 

uwzględniające, w przypadku elektrowni jądrowych, wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone przepisami ustawy z 

dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz kryteria zarządzania połączeniami 

systemów gazowych albo systemów elektroenergetycznych; 
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6)   sposób przekazywania użytkownikom systemu informacji o warunkach świadczenia 

usług przesyłania energii elektrycznej oraz pracy krajowego systemu 

elektroenergetycznego. 

6a. Warunki w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 

6 pkt 1, powinny umożliwiać dokonywanie zmian grafiku handlowego w dniu jego 

realizacji oraz bilansowanie tego systemu także przez zmniejszenie poboru energii 

elektrycznej przez odbiorców niespowodowane wprowadzonymi ograniczeniami, o 

których mowa w art. 11 ust. 1. 

7. Operator systemu przesyłowego przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez 

użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza 

te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

8. Operator systemu dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej 

instrukcji, o której mowa w ust. 7, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do 

zatwierdzenia, w drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez 

użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza 

te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do instrukcji opracowanej przez operatora, o którym mowa 

w art. 9d ust. 7. 

8b. Operator, o którym mowa w art. 9d ust. 7, w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia 

zatwierdzonej instrukcji, o której mowa w ust. 7, zamieszcza na swojej stronie 

internetowej oraz udostępnia w siedzibie do publicznego wglądu, opracowaną instrukcję 

wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie 

ich uwzględnienia. 

9. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, na 

koszt właściwego operatora systemu, zatwierdzoną instrukcję. 

10. Operator systemu przesyłowego i operator systemu dystrybucyjnego zamieszczają na 

swoich stronach internetowych obowiązujące instrukcje oraz udostępniają je do 

publicznego wglądu w swoich siedzibach. 

11. Operator systemu połączonego jest obowiązany do opracowania instrukcji ruchu i 

eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. 

Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio. 
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12. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są 

przyłączone do sieci operatora systemu gazowego lub systemu elektroenergetycznego, lub 

korzystający z usług świadczonych przez tego operatora, są obowiązani stosować się do 

warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w 

instrukcji, o której mowa w ust. 1. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie usług 

przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowy 

kompleksowej. 

Art. 16b. 

1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego realizuje w pierwszej kolejności działania niezbędne w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, ochrony interesów odbiorców i 

ochrony środowiska. 

2. Zysk operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub systemu połączonego 

elektroenergetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku 

przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 286) przeznacza się w 

pierwszej kolejności na finansowanie realizacji zadań i obowiązków, o których mowa w 

art. 9c ust. 2. 

<3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany 

przekazywać środki na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, o którym mowa 

w art. 28z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych, w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w 

wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, 

uwzględnionego w kalkulacji taryf na przesyłanie energii elektrycznej na rok 

poprzedzający rok przekazania tych środków.> 

 

Art. 45. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych lub energii, stosownie 

do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 32 ust. 1; 

taryfy należy kalkulować w sposób zapewniający: 

1)   pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub 

obrotu paliwami gazowymi i energią oraz magazynowania, skraplania lub 
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regazyfikacji paliw gazowych, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność; 

1a)  pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie magazynowania paliw gazowych, w tym budowy, 

rozbudowy i modernizacji magazynów paliw gazowych, wraz z uzasadnionym 

zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż 

stopa zwrotu na poziomie 6%; 

2)   pokrycie kosztów uzasadnionych ponoszonych przez operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych w związku z realizacją ich zadań; 

[2a)   pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw 

energetycznych w zakresie budowy i przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania, 

wykorzystywanych do ładowania pojazdów transportu publicznego, i powiązanych z 

nimi instalacji magazynowania energii, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na 

poziomie 6%;] 

<2a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej 

przedsiębiorstw energetycznych w zakresie budowy i przyłączania infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego i powiązanych z nią instalacji 

magazynowania energii, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność w wysokości nie mniejszej niż stopa zwrotu na 

poziomie 6%;> 

3)   ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. 

1a. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem i 

dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty, 

które wynikają z nakładów ponoszonych na przedsięwzięcia inwestycyjne podjęte przez 

przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w latach 

1993-1998, służące poprawie ochrony środowiska i efektywności wytwarzania energii 

elektrycznej, w części, jaką zatwierdzi Prezes URE, z uwzględnieniem przychodów 

uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1. 

1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się od dnia powstania obowiązku uiszczania opłaty 

przejściowej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
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długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569 oraz 

z 2018 r. poz. 9). 

1c. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty pobierania opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

1d. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

1e. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią 

elektryczną, paliwami gazowymi lub sprzedażą ciepła odbiorcom końcowym uwzględnia 

się koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o efektywności energetycznej. 

1f. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem 

lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się 

uzasadnione koszty wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o 

rynku mocy oraz koszty wprowadzenia i pobierania opłaty mocowej, o której mowa w tej 

ustawie. 

[1g. Koszty związane z budową stacji gazu ziemnego, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w liczbie, o której 

mowa w art. 60 ust. 2 tej ustawy, ogólnodostępnej stacji ładowania, o której mowa w art. 

64 ust. 1 tej ustawy, lub punktu ładowania wykorzystywanego do ładowania pojazdów 

transportu publicznego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw 

gazowych lub energii elektrycznej uwzględnia w kosztach swojej działalności.] 

<1g. Koszty związane z budową stacji gazu ziemnego, o której mowa w art. 21 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w liczbie, o 

której mowa w art. 60 ust. 2 tej ustawy, ogólnodostępnej stacji ładowania, o której 

mowa w art. 64 ust. 1 tej ustawy, lub infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją 

paliw gazowych lub energii elektrycznej uwzględnia w kosztach swojej działalności.> 

<1h. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 16b ust. 3.> 
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2. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług 

zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców, stanowiących 

ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy nowych źródeł energii i sieci. 

3. Taryfy dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła mogą uwzględniać koszty 

współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć związanych z 

rozwojem instalacji odnawialnego źródła energii. 

4. Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw 

gazowych, energii elektrycznej i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu 

na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile przepisy nie stanowią 

inaczej. 

5. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw 

gazowych lub energii kalkulują stawki opłat za usługi przesyłania lub dystrybucji w taki 

sposób, aby udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub 

dystrybucji dla danej grupy odbiorców nie był większy niż ustalony przez Prezesa URE. 

6. Taryfy dla energii elektrycznej powinny uwzględniać, w odniesieniu do odbiorców, skutki 

wprowadzenia opłaty przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1b. 

6a. Taryfy dla energii elektrycznej uwzględniają charakterystykę poboru przez infrastrukturę 

ładowania drogowego transportu publicznego oraz konieczność rozwoju zbiorowego 

transportu publicznego wykorzystującego pojazdy elektryczne. 

6b. Taryfy dla energii elektrycznej i paliw gazowych uwzględniają przychody z działalności 

niezwiązanej z działalnością, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, związane z 

przychodami odpowiednio ogólnodostępnych stacji ładowania, lub punktów tankowania 

sprężonego gazu ziemnego (CNG), o których mowa odpowiednio w art. 64 ust. 1 lub art. 

60 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

7. Płatnik, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, uwzględnia w 

taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 

prawa energetycznego opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 

1d, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy wymienionej w 

ust. 1d, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1d, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u 

płatnika, o którym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1d, podstawę 
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opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Art. 47. 

1. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i 

energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich 

obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają 

Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. 

1a. Taryfy ustalane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót 

paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą w zakresie określonym w 

tej koncesji nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, z zastrzeżeniem art. 62b ust. 

1. 

2. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia 

niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46. 

2a. Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdza, na okres nie 

dłuższy niż 3 lata, taryfę zawierającą ceny i stawki opłat w wysokości nie wyższej niż 

ceny i stawki opłat obowiązujące przed jej przedłożeniem Prezesowi URE, jeżeli są 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   zawarte w taryfie warunki stosowania cen i stawek opłat nie uległy zmianie; 

2)   udokumentowane i opisane we wniosku zmiany zewnętrznych warunków 

wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, której 

dotyczy taryfa, nie uzasadniają obniżenia cen i stawek opłat zawartych w taryfie; 

3)   dla proponowanego we wniosku okresu obowiązywania taryfy lub dla części tego 

okresu nie został ustalony współczynnik korekcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

pkt 3 lit. a. 

2b. W przypadku udokumentowanej zmiany zewnętrznych warunków wykonywania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej Prezes URE może ustalić z 

urzędu, w drodze decyzji, współczynniki korekcyjne, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 

3 lit. a, wynikające wyłącznie ze zmiany warunków zewnętrznych, które przedsiębiorstwo 

energetyczne jest obowiązane stosować w odniesieniu do cen i stawek opłat określonych 

w taryfie, o której mowa w ust. 2a, do czasu wejścia w życie nowej taryfy wprowadzonej 

w trybie określonym w ust. 2. 
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2c. W przypadku upływu okresu, na jaki została ustalona taryfa, do dnia wejścia w życie 

nowej taryfy stosuje się taryfę dotychczasową, jeżeli: 

1)   decyzja Prezesa URE nie została wydana albo 

2)   toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa URE. 

2d. Taryfy dotychczasowej, o której mowa w ust. 2c, nie stosuje się, jeżeli decyzja Prezesa 

URE odmawiająca zatwierdzenia taryfy jest uzasadniona koniecznością obniżenia cen i 

stawek opłat poniżej cen i stawek opłat zawartych w dotychczasowej taryfie i wynika z 

udokumentowanych i opisanych zmian zewnętrznych warunków wykonywania przez 

przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej. 

2e. Prezes URE analizuje i weryfikuje koszty uzasadnione, o których mowa w art. 45 ust. 1 

pkt 1 i 2, w zakresie ich zgodności z przepisami ustawy, na podstawie sprawozdań 

finansowych i planów rzeczowo-finansowych przedsiębiorstw energetycznych, biorąc pod 

uwagę tworzenie warunków do konkurencji i promocji efektywności wykonywanej 

działalności gospodarczej, a w szczególności stosując metody porównawcze oceny 

efektywności przedsiębiorstw energetycznych wykonujących w zbliżonych warunkach 

działalność gospodarczą tego samego rodzaju. 

2f. Planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen i stawek opłat w 

taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika 

referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o 

których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c. W odniesieniu do ciepła wytworzonego w 

instalacjach termicznego przekształcania odpadów, przyjmuje się średnią cenę ciepła 

wskazaną w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret czwarte. 

2g. W terminie do dnia 31 marca każdego roku Prezes URE ogłasza w Biuletynie URE 

wysokość wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w ust. 2f. 

3. Prezes URE: 

1)   ogłasza w Biuletynie URE, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzone 

taryfy dla paliw gazowych i energii elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia 

zatwierdzenia taryfy; 

2)   kieruje do ogłoszenia, na koszt przedsiębiorstwa energetycznego, we właściwym 

miejscowo wojewódzkim dzienniku urzędowym zatwierdzone taryfy dla ciepła - w 

terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia taryfy. 
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[4. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po 

upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.] 

<4. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po 

upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania, z 

uwzględnieniem ust. 5.> 

<5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych 

wprowadza taryfę do stosowania w terminie określonym przez Prezesa URE w 

decyzji o zatwierdzeniu tej taryfy, nie wcześniejszym niż po upływie 14 dni od dnia 

jej opublikowania.> 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, 

z późn. zm.) 

Art. 72. 

1. Rejestracji dokonuje się na podstawie: 

1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o 

którym mowa w art. 73 ust. 5; 

2)   karty pojazdu, jeżeli była wydana; 

3)    świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem 

zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji 

pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - 

jeżeli są wymagane; 

4)    zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest 

wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego 

przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz 

termin ważności badania technicznego; 

5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany; 

6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium 

państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany 

po raz pierwszy; 

6a)  dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu 

potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo 
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zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy 

inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj 

"czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz 

pierwszy; 

7)   (uchylony); 

8)  (uchylony); 

9)    (uchylony). 

1a. (uchylony). 

[1b. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w ust. 1 pkt 

6a, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być 

zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub 

kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego 

samochodu osobowego lub pojazdu.] 

<1b. W przypadku nabycia od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym, samochodu osobowego lub pojazdu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 6a, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju 

albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo 

pojazdu napędzanego wodorem może być zastąpione oświadczeniem 

wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada odpowiednio oryginał lub kopię 

dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego 

samochodu osobowego lub pojazdu albo oryginał lub kopię zaświadczenia 

stwierdzającego zwolnienie od akcyzy pojazdu elektrycznego albo pojazdu 

napędzanego wodorem.> 

2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą: 

1)   pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w 

zakresie ust. 1 pkt 3; 

2)   pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5; 

3)   pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
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Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji 

Skarbowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

4)   (uchylony); 

5)   pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku 

zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym 

wycofaniu pojazdu z ruchu; 

6)    (uchylony); 

7)   pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 - w przypadku 

powtórnej rejestracji - w zakresie ust. 1 pkt 5; 

8)   pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 4 pkt 3 lit. a - w zakresie ust. 1 pkt 4. 

2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem 

członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza 

się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego 

przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. 

2b. W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się 

przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego. 

3. Dodatkowo wymaga się dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których 

mowa w art. 2 pkt 39 - w stosunku do pojazdów zabytkowych. 

3a. Świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności traci ważność po upływie terminu 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 10 i nie może być 

uznane za dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów 

należy przedstawić zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze 

względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym 

dokumencie, niezbędne do rejestracji. 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, 1555 

i 2201 oraz z 2018 r. poz. 317 i 650) 

Art. 44. 

1. Do zakresu działania TDT należy: 

1)   wykonywanie dozoru technicznego nad: 
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a)  urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w 

kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych, 

b)  osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi, 

c)  zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, 

drogowym i żegludze śródlądowej, 

d)  urządzeniami technicznymi: 

–  znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, 

–  znajdującymi się na pontonach, 

–  znajdującymi się w dokach, 

–  znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, 

–  związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami 

ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami, 

e)  urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz 

przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie 

innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac 

przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi 

morskiej, 

f)  
(22)

 urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach 

kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz 

żeglugi śródlądowej; 

1a)  
(23)

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym dotyczących 

urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w pkt 1 lit. f; 

2)   wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów 

niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów; 

3)   
(24)

 wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru 

technicznego nad urządzeniami, o których mowa w pkt 1; 

4)   prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w 

pkt 1; 

5)   szkolenie pracowników TDT; 

6)   wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń 

określonych w pkt 1; 

7)   wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60, 379 i 777); 
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8)    kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

9)   
(25)

 przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych [.] <;> 

<10) wydawanie opinii, o których mowa w art. 18a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz 

przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 28 ust. 1 tej 

ustawy.> 

2. Wykonywanie dozoru technicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie obejmuje 

statków, na których urządzenia techniczne są objęte nadzorem technicznym instytucji 

klasyfikacyjnej. 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799) 

Art. 272. 

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności: 

1)   opłata za korzystanie ze środowiska; 

2)   administracyjna kara pieniężna; 

3)   zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony 

środowiska [.] <;> 

<4) opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ust. 1.> 

 

TYTUŁ V 

ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE 

UWAGA: 

pominięto dział I – IV 

<Dział V Opłata emisyjna 

 

Art. 321a. 

1. Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych podlega opłacie, zwanej dalej 

„opłatą emisyjną”. 



- 80 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych, o których mowa w ust. 1, 

rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których 

przedmiotem są te paliwa silnikowe. 

3. Paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są: 

1) benzyny silnikowe o kodach CN 2710 11 45, CN 2710 11 49; 

2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41. 

 

Art. 321b. 

Opłata emisyjna stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, o którym mowa w 

art. 28z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650), z tym że kwota stanowiąca 

85% opłaty emisyjnej stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, a kwota stanowiąca 15% tej opłaty – przychód Funduszu 

Niskoemisyjnego Transportu. 

Art. 321c. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciąży na: 

1) producencie paliw silnikowych albo 

2) importerze paliw silnikowych, albo 

3) podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych, albo 

4) innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym 

obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty 

emisyjnej, gdy wynika to z umów międzynarodowych dotyczących 

międzynarodowego transportu drogowego. 

3. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz umów, o których 

mowa w ust. 2. 
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Art. 321d. 

1. Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej powstaje z dniem powstania zobowiązania 

podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych, o których mowa w art. 

321a ust. 3. 

2. W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono opłatę 

emisyjną, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego 

paliwa, opłacie emisyjnej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa. 

 

Art. 321e. 

1. Podstawą obliczenia wysokości opłaty emisyjnej jest ilość paliw silnikowych, o 

których mowa w art. 321a ust. 3, od jakich podmioty, o których mowa w art. 321c 

ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy. 

2. Opłata emisyjna nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym z 

tytułu importu wyrobów akcyzowych. 

 

Art. 321f. 

Stawka opłaty emisyjnej dla: 

1) benzyn silnikowych – wynosi 80 zł za 1000 litrów; 

2) olejów napędowych – wynosi 80 zł za 1000 litrów. 

 

Art. 321g. 

1. Organem właściwym w sprawach opłaty emisyjnej jest naczelnik urzędu skarbowego, 

naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. 

2. Organami właściwymi miejscowo w sprawach opłaty emisyjnej są odpowiednio: 

1) naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku 

akcyzowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego 

naczelnika – w przypadkach, w których obowiązanymi do zapłaty opłaty 

emisyjnej są podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4; 

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania 

długu celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego 

naczelnika – w przypadku, w którym obowiązanym do zapłaty opłaty emisyjnej 

jest podmiot, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2. 
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Art. 321h. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1, są obowiązane składać informację o 

opłacie emisyjnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz obliczać i 

wpłacać opłatę emisyjną w terminie: 

1) do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w 

art. 321c ust. 1 pkt 2 

– na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla 

dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego. 

2. W przypadku powstania nadpłaty w opłacie emisyjnej Bank Gospodarstwa 

Krajowego dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Narodowemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

informacji w sprawie opłaty emisyjnej, mając na uwadze zapewnienie jednolitości 

informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1, oraz 

zapewnienie możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat. 

 

Art. 321i. 

1. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę pobranej opłaty emisyjnej na 

wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14 dni od 

dnia jej pobrania. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kwotę, o której mowa w ust. 1, w terminie 

7 dni od dnia jej wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

w wysokości określonej w art. 321b, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, 

chyba że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 321h ust. 2. 

 

Art. 321j. 

Do opłaty emisyjnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa.> 
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Art. 400b. 

1. Celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-22 i 24-42 oraz art. 410a ust. 

4-6. 

2. Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 2a, 5-9a, 11-22 i 24-

42. 

2a. Celem działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy jest również 

tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom służącym temu 

wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmiotami, w tym z 

jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami mającymi 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Narodowy Fundusz wykonuje zadania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji 

określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji. 

4. Krajowy operator systemu zielonych inwestycji może powierzać wojewódzkim funduszom, 

na podstawie porozumień, wykonywanie czynności składających się na realizację zadań, o 

których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7a i 9 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ponosząc 

odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. 

5. Porozumienia, o których mowa w ust. 4, określają w szczególności zakres czynności 

wykonywanych przez wojewódzkie fundusze oraz sposób pokrywania przez Krajowego 

operatora systemu zielonych inwestycji kosztów ponoszonych przez wojewódzkie 

fundusze na wykonywanie tych czynności. 

<5a. Narodowy Fundusz zarządza Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, o którym 

mowa w art. 28z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych.> 

6. Narodowy Fundusz jest instytucją finansową, o której mowa w art. 38 ust. 4 lit. b pkt (ii) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 



- 84 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), oraz 

może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy lub fundusz funduszy, o 

których mowa w tym rozporządzeniu. 

7. Wojewódzkie fundusze mogą pełnić rolę pośredników finansowych, o których mowa w art. 

38 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

8. Za zgodą instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej w rozumieniu ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 

2433) Narodowy Fundusz może powierzać wojewódzkim funduszom, na podstawie 

porozumień, zadania związane z realizacją krajowego programu operacyjnego w 

rozumieniu tej ustawy. 

9. Powierzenie wojewódzkim funduszom zadań, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza 

odpowiedzialności Narodowego Funduszu za ich realizację. 

 

Art. 401. 

1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie 

ustawy oraz przepisów szczególnych. 

1a. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat za wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi, o których mowa w art. 268 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. - Prawo wodne, oraz wpływy z opłat podwyższonych, o których mowa w art. 280 pkt 1 

lit. b oraz pkt 2 lit. b tej ustawy. 
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2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne 

wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz 

wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 

niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa 

w zakresie określonym w odrębnych ustawach. 

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także przychody 

z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy. 

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki. 

7. Przychodami Narodowego Funduszu są także: 

1)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1; 

1a)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 315a; 

2)   wpływy z opłat, o których mowa w dziale VII ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

2a)  wpływy z opłat gwarancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych, o których 

mowa w art. 28e ust. 4 i art. 28f ust. 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze; 

3)    (uchylony); 

4)    wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

4a)   wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4b)  wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 

1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i 650); 

[4c)   wpływy z opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 

624 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 650);] 

5)   (uchylony); 

6)  (uchylony); 
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7)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; 

7a)  kwoty pomniejszeń, o których mowa w art. 402 ust. 4a; 

8)   wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej; 

8a)   środki, o których mowa w art. 19 ust. 4c ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 i 

650); 

8b)  wpływy z opłat produktowych, o których mowa w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

9)   wpływy z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2 

ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

10)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

11)  wpływy z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

z wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych; 

11a)  wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

11b)  (uchylony); 

12)  wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 296); 

13)  (uchylony); 

13a)  wpływy z opłat, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 oraz z 2018 r. poz. 650); 

14)  wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) 

[.] <;> 

<15) wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o których mowa w art. 321a, w części 

przypadającej Narodowemu Funduszowi.> 
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7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z 

ochroną środowiska. 

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także: 

1)   (uchylony); 

2)   wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz 

art. 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650). 

 

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 na rzecz kraju; 

2)    (uchylony); 

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

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

przychodów, przeznacza się na wspieranie: 

1)   poprawy efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w 

rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 

2)   przedsięwzięć termomodernizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 

r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529); 

3)   rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wraz z niezbędnymi do wytwarzania energii 

elektrycznej lub ciepła obiektami budowlanymi i urządzeniami, oraz budowy lub 

przebudowy sieci służących przyłączaniu tych instalacji, w szczególności na: 

a)  nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych instalacji w rozumieniu ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

b)  nabycie stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji 

odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biogazu rolniczego; 

4)   rozwoju produkcji instalacji odnawialnego źródła energii na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, w szczególności na: 

a)  promowanie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach, 

b)  opracowywanie lub wdrażanie nowych technik lub technologii wytwarzania energii 

elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach; 

6)   realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego kraju i kształtowaniu warunków prawidłowego 

funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego, wynikających z zasady 

zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką energetyczną państwa; 

7)   projektów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa 

dostaw energii, surowców energetycznych i paliw; 

8)   przedsięwzięć związanych z rozwojem infrastruktury energetycznej, w tym z 

funkcjonowaniem systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej 

gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju [.] <;> 
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<9) działań, o których mowa w art. 28ze ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.> 

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

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

przychodów, przeznacza się na wspieranie rozwoju wykorzystania energii elektrycznej w 

transporcie oraz biokomponentów stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach 

ciekłych] 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

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

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 7 i 7a, 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 8-11a, 12 i 13a, 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)   (uchylony); 

2a)  wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej działalności w 

zakresie przetwarzania 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; 
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5)   wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali 

ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. 

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. 

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

których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych 

przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie lub 

uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych powodujących 

zanieczyszczenie powietrza.> 

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

których mowa [w ust. 1-9a] <w ust. 1–5 i 8–9b>, są zobowiązaniami wieloletnimi. 

11. Wysokości zobowiązań określonych [w ust. 1-9a] <w ust. 1–5 i 8–9b> 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 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] <w ust. 1–5 i 8–9b> 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 
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własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529), 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. UE 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 instalacje podlegające oznakowaniu ekologicznemu, 

etykietowaniu etykietami energetycznymi. 

14. Przy ocenie sprawności 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. 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. 

zm.) 

Art. 109a.
 

1. Zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący pojazd elektryczny w rozumieniu 

art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. poz. 317) i pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 

tej ustawy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na 

wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy 

pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą, iż pojazd, 

którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem elektrycznym lub pojazdem napędzanym 

wodorem. 

<3. W przypadku sprzedaży samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, 

niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany 

przekazać nabywcy zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 
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4. Podmiot prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych, o których mowa w 

ust. 1, na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi 

długoterminowe umowy, może nie przekazywać tym salonom oryginału 

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2, jeżeli 

przekaże im kopię zaświadczenia. Kopia zawiera oświadczenie podmiotu o 

posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego zaświadczenia. 

5. W przypadku przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 4, 

wyspecjalizowanemu salonowi sprzedaży oryginału zaświadczenia stwierdzającego 

zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2, dla celów związanych z rejestracją 

samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym, wyspecjalizowany salon sprzedaży może nie przekazywać nabywcy tego 

samochodu osobowego oryginału zaświadczenia, jeżeli dołączy do faktury 

oświadczenie, że posiada oryginał tego zaświadczenia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży nie 

posiada oryginału zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, dla celów 

związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie 

z przepisami o ruchu drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury oświadczenie, 

że posiada kopię zaświadczenia, o której mowa w ust. 4. 

7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być 

również złożone na wystawionej fakturze. 

8. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży należy rozumieć wyspecjalizowany salon 

sprzedaży, o którym mowa w art. 109 ust. 3e. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, 

uwzględniając zasady rejestracji samochodów osobowych oraz konieczność ich 

identyfikacji.> 

Art. 163a. 

[1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący 

pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych.] 

<1. W okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód osobowy 

stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 
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2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o pojemności silnika 

spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje, na 

wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy 

pod warunkiem, że podmiot ten przedstawi dokumentację potwierdzającą iż pojazd, 

którego dotyczy zwolnienie, jest pojazdem hybrydowym. 

<3. Przepisy art. 109a ust. 3–9 stosuje się odpowiednio.> 

 

 

USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 

poz. 317) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   autobus zeroemisyjny - autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. 

poz. 79, 106, 138 i 317), wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z 

wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, 

którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji 

objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w 

ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566 i 1999), oraz trolejbus w 

rozumieniu art. 2 pkt 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

2)   bunkrowanie skroplonym gazem ziemnym (LNG) - napełnianie zbiorników jednostek 

pływających skroplonym gazem ziemnym (LNG) służącym do napędu tych jednostek; 

3)   infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego - punkty ładowania lub 

tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą 

towarzyszącą, przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szczególności 

autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym; 

[4)   jednostka pływająca - statek w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) oraz statek 

morski w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 66), mogące wykorzystywać do napędu paliwa alternatywne; 
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5)   ładowanie - pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, 

autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, 

motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. - Prawo o ruchu drogowym, na potrzeby napędu tego pojazdu; 

6)   ogólnodostępna stacja ładowania - stację ładowania dostępną na zasadach 

równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu 

hybrydowego i pojazdu silnikowego niebędącego pojazdem elektrycznym w 

rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;] 

<4) jednostka pływająca – statek w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) oraz statek 

morski w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks 

morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 2018 r. poz. 650); 

5) ładowanie – pobór energii elektrycznej przez: 

a) pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, 

b) niebędący pojazdem elektrycznym pojazd silnikowy, motorower, rower lub 

wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym 

– na potrzeby napędu tego pojazdu; 

6) ogólnodostępna stacja ładowania – stację ładowania dostępną na zasadach 

równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i 

pojazdu hybrydowego;> 

7)   operator ogólnodostępnej stacji ładowania - podmiot odpowiedzialny za budowę, 

zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty 

ogólnodostępnej stacji ładowania; 

8)   operator stacji gazu ziemnego - podmiot świadczący usługę tankowania gazu 

ziemnego w postaci sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu 

ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu; 

9)   operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - operatora systemu 

dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), zajmującego się dystrybucją 

energii elektrycznej; 
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10)  operator systemu dystrybucyjnego gazowego - operatora systemu dystrybucyjnego w 

rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, 

zajmującego się dystrybucją paliw gazowych; 

11)  paliwa alternatywne - paliwa lub energię elektryczną wykorzystywane do napędu 

silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających stanowiące substytut 

dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej 

przetwórstwa, w szczególności energię elektryczną, wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa 

syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z 

biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz 

płynny (LPG); 

12)  pojazd elektryczny - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie 

energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła 

zasilania; 

13)  pojazd hybrydowy - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o napędzie spalinowo-elektrycznym, 

w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego 

źródła zasilania; 

14)  pojazd napędzany gazem ziemnym - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do 

napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym 

pochodzący z biometanu; 

15)  pojazd napędzany wodorem - pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do 

napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim 

ogniwach paliwowych; 

16)  punkt bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - zespół urządzeń wraz z 

obiektami budowlanymi lub jednostkę pływającą, służące do zaopatrywania jednostek 

pływających w skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu; 

17)  punkt ładowania - urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu 

elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w 

którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu; 
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18)  punkt ładowania o normalnej mocy - punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 

22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW 

zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w 

szczególności w budynkach mieszkalnych; 

19)  punkt ładowania o dużej mocy - punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW; 

20)  punkt tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) - zespół urządzeń służących do 

zaopatrywania pojazdów samochodowych w sprężony gaz ziemny (CNG), w tym 

pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych pojazdów; 

21)  punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) - zespół urządzeń służących do 

zaopatrywania pojazdów samochodowych w skroplony gaz ziemny (LNG), w tym 

pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych pojazdów; 

22)  punkt zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu - zespół urządzeń 

służących do zasilania energią elektryczną jednostek pływających w czasie postoju w 

porcie, gdy silniki pomocnicze tych jednostek są wyłączone; 

23)  sieć bazowa TEN-T - bazową transeuropejską sieć transportową, o której mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. 

UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.); 

24)  skroplony gaz ziemny (LNG) - skroplony gaz ziemny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

7a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624 i 2290); 

25)  sprężony gaz ziemny (CNG) - sprężony gaz ziemny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw; 

26)  stacja gazu ziemnego - zespół urządzeń, w tym punkt tankowania sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej lub terminalu przeznaczonego do 

sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) wraz z 

instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w 

procesie regazyfikacji; 

[27)  stacja ładowania: 
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a)  urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt 

ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub 

b)  wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem 

ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy 

- wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz 

ze stanowiskiem postojowym oraz instalacją prowadzącą od punktu ładowania do 

przyłącza elektroenergetycznego;] 

<27) stacja ładowania: 

a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub 

punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub 

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym 

punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej 

mocy 

– wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług 

ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy 

stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, instalacją 

prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego;> 

28)  tankowanie gazu ziemnego - napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych 

sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym 

pochodzącym z biometanu, służącym do napędu tych pojazdów. 

 

Art. 3. 

1. Operator ogólnodostępnej stacji ładowania: 

1)   zapewnia, aby: 

a)  w ogólnodostępnej stacji ładowania prowadził działalność co najmniej jeden 

dostawca usługi ładowania, 

b)  ogólnodostępna stacja ładowania spełniała wymagania techniczne, o których mowa 

w art. 13 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 17; 

2)   zapewnia przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej "UDT", 

badań ogólnodostępnej stacji ładowania; 

3)   zapewnia bezpieczną eksploatację ogólnodostępnej stacji ładowania; 

4)   wyposaża: 
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a)  ogólnodostępną stację ładowania w oprogramowanie pozwalające na: 

–  podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego, 

–  przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o 

dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania, 

[b)  każdy punkt ładowania zainstalowany w ogólnodostępnej stacji ładowania, którą 

zarządza, w układ pomiarowo-rozliczeniowy umożliwiający minutowy pomiar 

zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego układu 

do układu pomiarowo-rozliczeniowego tej stacji ładowania w czasie zbliżonym do 

rzeczywistego;] 

<b) każdy punkt ładowania zainstalowany w ogólnodostępnej stacji ładowania, 

którą zarządza, w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii 

elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu 

zarządzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego;> 

[5)   zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której mowa 

w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na 

potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenia usług ładowania;] 

<5) zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której 

mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne, na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenia 

usług ładowania – jeżeli stacja ładowania jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;> 

6)   przekazuje operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dostawcy 

usług ładowania i sprzedawcy energii elektrycznej, który zawarł umowę sprzedaży 

energii elektrycznej z dostawcą usług ładowania prowadzącym działalność na tej 

stacji, dane dotyczące ilości zużytej energii elektrycznej odrębnie na świadczenie 

usług ładowania oraz na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania; 

7)   zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania stacji 

ładowania; 

8)   rozlicza straty energii elektrycznej wynikające z funkcjonowania stacji ładowania; 

9)   udostępnia w ogólnodostępnej stacji ładowania informacje dotyczące zasad 

korzystania z tej stacji oraz instrukcję jej obsługi; 

10)  zapewnia dostawcom usług ładowania, na zasadach równoprawnego traktowania, 

dostęp do ogólnodostępnej stacji ładowania; 
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11)  uzgadnia z organem zarządzającym ruchem na drogach liczbę możliwych do 

wyznaczenia stanowisk postojowych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania w 

przypadkach, o których mowa w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 , 138, 159 i 

317). 

2. Dostawca usługi ładowania: 

1)   zawiera ze sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży energii elektrycznej, o 

której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne; 

2)   świadczy usługę ładowania obejmującą ładowanie oraz zapewnienie możliwości 

korzystania z infrastruktury stacji ładowania, na potrzeby ładowania; 

3)   udostępnia, na swojej stronie internetowej, informacje o cenie usługi ładowania i 

warunkach jej świadczenia. 

Art. 12. 

1. Budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w 

gminach, o których mowa w art. 60 ust. 1, oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne 

stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową 

pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 

kW. 

[2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania 

mocy przyłączeniowej, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą stopniowego 

zwiększania liczby punktów ładowania i budowy sieci tych punktów umożliwiającej 

użytkowanie pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych.] 

<2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

ustalania mocy przyłączeniowej, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą 

stopniowego zwiększania liczby punktów ładowania i budowy sieci tych punktów 

umożliwiającej używanie pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych.> 

 

 

[Art. 13. 

Stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego oraz punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z 

lądu spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich 
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Normach, zapewniające ich bezpieczne użytkowanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, 

bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji ładowania dla 

osób niepełnosprawnych.] 

<Art. 13. 

Stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego oraz punkty zasilania jednostek pływających energią 

elektryczną z lądu spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w 

szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne używanie, w tym 

bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz 

dostęp do stacji ładowania dla osób niepełnosprawnych.> 

 

<Art. 18a. 

1. Przed przystąpieniem do budowy punktu zasilania jednostek pływających energią 

elektryczną z lądu można wystąpić z wnioskiem do Dyrektora TDT o opinię w 

zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanego punktu zasilania 

jednostek pływających energią elektryczną z lądu z wymaganiami technicznymi 

określonymi w art. 13 oraz w przepisach wydanych na podstawie art.19. 

2. Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

3. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód 

TDT.> 

<Art. 28a. 

1. Przed przystąpieniem do budowy punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego 

(LNG) można wystąpić z wnioskiem do Dyrektora TDT o opinię w zakresie 

zgodności dokumentacji technicznej projektowanego punktu bunkrowania gazu 

ziemnego z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 25 oraz w przepisach 

wydanych na podstawie art. 29 ust. 2. 

2. Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

3. Wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, podlega opłacie, która stanowi przychód 

TDT.> 
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Art. 34. 

[1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział pojazdów 

elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym je urzędzie lub instytucji 

gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę w zakresie 

transportu osób był równy lub wyższy niż 50% liczby użytkowanych pojazdów.] 

<1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział 

pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym je 

urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym 

obsługę w zakresie transportu osób wynosił co najmniej 50% liczby użytkowanych 

pojazdów.> 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   ministra właściwego do spraw zagranicznych w zakresie pojazdów 

wykorzystywanych w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 161 i 476 oraz z 2018 r. poz. 138); 

2)   Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Komendanta Głównego Policji, 

Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Głównego Państwowej 

Straży Pożarnej; 

3)   Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie pojazdów używanych do celów 

specjalnych w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym; 

4)   Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie pojazdów innych niż 

wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób; 

5)   Służby Ochrony Państwa. 

Art. 35. 

[1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we 

flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie był równy lub wyższy niż 30% 

liczby użytkowanych pojazdów.] 
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<1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych 

we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił co najmniej 

30% liczby użytkowanych pojazdów.> 

2. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba 

mieszkańców nie przekracza 50 000: 

1)   wykonuje zadanie publiczne, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, przy 

wykorzystaniu co najmniej 30% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym lub 

2)   zleca wykonywanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu 

zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych 

przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane 

gazem ziemnym. 

Art. 39. 

[1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w 

związku z emisją zanieczyszczeń z transportu, na obszarze zwartej zabudowy 

mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej można ustanowić strefę 

czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: 

1)   elektryczne; 

2)   napędzane wodorem; 

3)   napędzane gazem ziemnym. 

<1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w 

związku z emisją zanieczyszczeń z transportu w gminie liczącej powyżej 100 000 

mieszkańców dla terenu śródmiejskiej zabudowy lub jej części, stanowiącej 

zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

można ustanowić na obszarze obejmującym drogi, których zarządcą jest gmina, 

strefę czystego transportu, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż: 

1) elektryczne; 

2) napędzane wodorem; 

3) napędzane gazem ziemnym.> 
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2. Posiadacz pojazdu napędzanego gazem ziemnym może skorzystać z wyłączenia, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli zapewni oznakowanie tego pojazdu na jego przedniej szybie 

zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Oznakowanie to wydaje posiadaczowi 

pojazdu wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedziby posiadacza pojazdu. 

3. Od ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, są zwolnione: 

1)   pojazdy: 

a)  Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i 

Ratownictwa oraz służb ratowniczych, 

[b)  użytkowane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,] 

<b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,> 

c)  zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg, 

d)  Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, 

jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak 

stanowi, 

e)  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub 

użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu; 

2)   specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły 

ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego; 

3)   autobusy zeroemisyjne; 

4)   autobusy szkolne. 

4. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może ustanowić 

wyłączenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy inne niż określone w ust. 3. 

<4a. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może dopuścić 

poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia 

uchwały, pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3–4 pod warunkiem uiszczenia 

opłaty. 
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4b. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu stanowi dochód gminy, który może 

być wykorzystany wyłącznie na potrzeby: 

1) oznakowania strefy czystego transportu; 

2) zakupu autobusów zeroemisyjnych; 

3) pokrycia kosztów wykonania analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1. 

4c. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu: 

1) nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i może być pobierana jedynie za 

poruszanie się po tej strefie pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3–4 w 

godzinach od 9:00 do 17:00; 

2) może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej. 

4d. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta.> 

5. Granice obszaru strefy czystego transportu oznacza się znakami drogowymi. 

 

Art. 45. 

1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca, który: 

1)   nie przestrzega obowiązku zapewnienia dostawcom usługi ładowania dostępu, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10; 

[2)   uzależnia świadczenie usługi ładowania w ogólnodostępnej stacji ładowania od 

uprzedniego zawarcia przez użytkownika pojazdu elektrycznego lub elektrycznego 

hybrydowego umowy w formie pisemnej lub elektronicznej;] 

<2) uzależnia świadczenie usługi ładowania w ogólnodostępnej stacji ładowania od 

uprzedniego zawarcia przez posiadacza pojazdu elektrycznego lub pojazdu 

hybrydowego umowy w formie pisemnej lub elektronicznej;> 

3)   nie zapewnia w ogólnodostępnej stacji ładowania wykorzystania energii elektrycznej 

w sposób wskazany w art. 8; 

4)   nie zapewnia przeprowadzenia badań, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub art. 27 ust. 

1, lub eksploatuje ogólnodostępne stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące 

element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego lub stacje gazu 

ziemnego wbrew decyzji o wstrzymaniu eksploatacji, o której mowa w art. 16 ust. 4 i 

art. 27 ust. 4; 

5)   nie przestrzega wymagań technicznych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 17 lub art. 29 ust. 1; 
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6)   nie przestrzega wymagań technicznych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 19 oraz art. 29 ust. 2; 

7)   nie opracowuje programu, o którym mowa w art. 20 ust. 1; 

[8)   nie buduje stacji gazu ziemnego zgodnie z art. 21 ust. 1;] 

<8) nie buduje stacji gazu ziemnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1;> 

9)   nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 24; 

10)  nie przestrzega obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 41 ust. 1-4; 

11)  nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 5 p [.] <;> 

<12) nie buduje ogólnodostępnej stacji ładowania zgodnie z art. 64 ust. 1.> 

2. Wysokość kary w przypadkach określonych w ust. 1 w: 

1)   pkt 1 wynosi od 5000 zł do 150 000 zł; 

2)   pkt 2 wynosi od 1000 zł do 50 000 zł; 

3)   pkt 3 wynosi od 5000 zł do 50 000 zł; 

4)   pkt 4-6 wynosi od 1000 zł do 100 000 zł; 

[5)   pkt 7 wynosi od 5000 zł do 500 000 zł;] 

<5) w pkt 7 i 12 wynosi od 5000 zł do 500 000 zł;> 

6)   pkt 8 wynosi od 10 000 zł do 2 000 000 zł; 

7)   pkt 9 wynosi 50 000 zł do 1 000 000 zł; 

8)   pkt 10 wynosi od 500 zł do 2000 zł; 

9)   pkt 11 wynosi od 500 zł do 10 000 zł. 

3. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% przychodu 

ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

 

Art. 46. 

1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 45 ust. 1: 

[1)   pkt 1-3, 7 i 8 - wymierza Prezes URE;] 

<1) pkt 1–3, 7, 8 i 12 – wymierza Prezes URE;> 

2)   pkt 4, 5 i 11 - wymierza Prezes UDT; 

3)   pkt 6 - wymierza Dyrektor TDT; 

4)   pkt 9 - wymierza właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego; 

5)   pkt 10 - wymierza wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. 

2. [Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1-3, 7 i 8, w drodze 

decyzji, od której przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu 
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ochrony konkurencji i konsumentów.] <Prezes URE wymierza kary, o których mowa w 

art. 45 ust. 1 pkt 1–3, 7, 8 i 12, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do 

Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.> Karę 

pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się 

prawomocna. 

3. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 

pkt 10, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

4. Dyrektor urzędu morskiego wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9, w drodze 

decyzji, od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki 

morskiej. 

5. Prezes UDT wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4, 5 i 11, w drodze decyzji, 

od której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw energii. 

6. Dyrektor TDT wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 6, w drodze decyzji, od 

której przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw transportu. 

 

Art. 65. 

[1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta składa wniosek do Prezesa URE o wskazanie 

przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej 

stacji ładowania, która zostanie wybudowana zgodnie z planem, wykonującego zadania w 

zakresie zarządzania, bezpieczeństwa funkcjonowania, eksploatacji, konserwacji i 

remontów takiej stacji oraz dostawcy usług ładowania na takiej stacji. 

2. Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji administracyjnej, do pełnienia funkcji operatora 

ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, 

które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do co najmniej 40% odbiorców końcowych 

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej na terenie gminy, w której ma 

pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania.] 

<1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta składa wniosek do Prezesa URE 

o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję 

operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, która zostanie wybudowana zgodnie z 

planem, wykonującego zadania w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa 
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funkcjonowania, eksploatacji, konserwacji i remontów takiej stacji oraz dostawcy 

usług ładowania na takiej stacji. 

2. Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji, do pełnienia funkcji operatora 

ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania, przedsiębiorstwo 

energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią 

elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do największej liczby 

odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 

na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji 

ładowania.> 

3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, który wybudował 

ogólnodostępną stację ładowania, w terminie roku od dnia objęcia funkcji operatora tej 

stacji przez przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone zgodnie z ust. 2, przeprowadza 

postępowanie w celu wyłonienia operatora ogólnodostępnej stacji ładowania 

prowadzącego działalność w zakresie wskazanym w ust. 1. Przepisy ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi stosuje się 

odpowiednio. 

[Art. 68. 

1. Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34, 

zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił: 

1)   10% - od dnia 1 stycznia 2020 r.; 

2)   20% - od dnia 1 stycznia 2023 r. 

2. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia, aby udział 

pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od dnia 1 stycznia 2020 r., 

wynosił 10%. 

3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 

2020 r., wykonuje zadanie lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, 

którego udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów przy 

wykonywaniu tego zadania wynosi 10%. 

4. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia udział 

autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów wynoszący: 

1)   5% - od dnia 1 stycznia 2021 r.; 

2)   10% - od dnia 1 stycznia 2023 r.; 

3)   20% - od dnia 1 stycznia 2025 r.] 
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<Art. 68. 

1. Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34, 

zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów 

wynosił co najmniej: 

1) 10% – od 1 stycznia 2020 r.; 

2) 20% – od 1 stycznia 2023 r. 

2. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia, aby 

udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od 1 stycznia 2020 

r., wynosił co najmniej 10%. 

3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 

1 stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego 

podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

4. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia udział 

autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej: 

1) 5% – od 1 stycznia 2021 r.; 

2) 10% – od 1 stycznia 2023 r.; 

3) 20% – od 1 stycznia 2025 r.> 

Art. 74. 

<1.>Podmioty eksploatujące w dniu wejścia w życie ustawy stacje ładowania, punkty 

ładowania wchodzące w skład infrastruktury ładowania drogowego transportu 

publicznego pojazdów, punkty zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu 

oraz stacje gazu ziemnego i punkty bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG), w 

celu ich dalszej eksploatacji są obowiązane w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w 

życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 17, art. 19 i art. 

29, dostosować je do wymagań określonych w niniejszej ustawie oraz w tych przepisach 

wykonawczych a także złożyć, odpowiednio do UDT lub TDT, wniosek o 

przeprowadzenie badania zezwalającego na ich dalszą eksploatację. 

<2. Do podmiotów, które rozpoczęły eksploatację albo budowę stacji ładowania, 

punktów ładowania wchodzących w skład infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego pojazdów, punktów zasilania jednostek pływających energią 

elektryczną z lądu oraz stacji gazu ziemnego i punktów bunkrowania skroplonego 

gazu ziemnego (LNG) po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem 
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wejścia w życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie odpowiednio art. 

17, art. 19 i art. 29, w celu rozpoczęcia lub ich dalszej eksploatacji są obowiązane w 

terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie odpowiednio art. 17, art. 19 i art. 29, dostosować się do wymagań 

określonych w niniejszej ustawie oraz w tych przepisach wykonawczych, a także 

złożyć, odpowiednio do UDT lub TDT, wniosek o przeprowadzenie badania 

zezwalającego na rozpoczęcie lub ich dalszą eksploatację. Przepisu art. 16 nie stosuje 

się.> 

<Art. 85a. 

Przepis art. 3 ust. 1 pkt 10 stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.> 

 

Art. 86. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

[1)   art. 3 ust. 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;] 

<1) art. 3 ust. 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.> 

2)   art. 24, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.; 

3)   art. 34 i art. 35, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.; 

4)   art. 36, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.; 

5)   art. 39 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy; 

6)   art. 41 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy; 

7)   art. 42 i art. 69, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 

8)   art. 49 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.; 

9)   art. 55: 

a)  pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65l ust. 4 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

2019 r., 

b)  pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 


