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S E NAT U 
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Warszawa,  29 lipca 2019 r.               

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  

oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 1255) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest m.in. umożliwienie podmiotom zobowiązanym do realizacji 

Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) urealnienie zakresu obowiązków związanych 

z realizacją tego celu. Ustawa wprowadza także przepisy, które umożliwiają wykorzystanie 

produktów współuwodornienia do realizacji NCW oraz umożliwiające zaliczenie do NCW 

biowodoru zawartego w paliwach ciekłych przy produkcji których wykorzystano biometan.  

Ponadto umożliwiono zaliczenie do NCW innych paliw odnawialnych i biokomponentów 

zawartych we wszystkich paliwach stosowanych w transporcie. 

Ustawa uchyla przepisy w zakresie obowiązku oznakowania dystrybutorów do biopaliw 

ciekłych używanych na stacjach paliw oraz obowiązku zamieszczania informacji 

o dostępności biopaliw ciekłych na stacjach oraz wprowadza zmiany dotyczące 

funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.  

  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona do Sejmu przez Radę Ministrów 12 lipca br. W wyniku prac 

legislacyjnych przyjęto nieliczne poprawki o charakterze porządkującym przepisy ustawy. 

 

III. Uwagi szczegółowe 
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1) w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 uwaga redakcyjna –  w przepisie tym określony jest 

sposób realizacji obowiązków podmiotu uczestniczącego w Narodowym Celu 

Wskaźnikowym. Sam obowiązek został określony w art. 23 ust. 1 więc nie ma potrzeby 

podkreślać ciążącego na nim obowiązku w kolejnych przepisach ustawy: 

 „w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „jest obowiązany realizować obowiązek” 

zastępuje się wyrazami „realizuje obowiązek”;” 

 

2) w art. 1 w pkt 28 w lit. b zawarto nowe brzmienie upoważnienia dla Rady Ministrów 

do wydania rozporządzeń dotyczących szczegółowych warunków udzielania i rozliczania 

wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, szczegółowy sposób 

postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia dla działań określonych we 

wcześniejszych przepisach ustawy. Treść upoważnienia do wydania aktu wykonawczego nie 

odpowiada treści ustawy. Zagadnienie wyboru projektów jest uregulowane w dalszych 

przepisach ustawy oraz upoważnieniach do wydania aktów wykonawczych (art. 28zg ust. 6). 

Tym bardziej, iż dołączony do projektu ustawy projekt rozporządzenia stanowi o „procedurze 

wyboru wniosków”. Tak więc wydaje się, iż należy treść materii przekazanej do regulacji w 

akcie wykonawczym dostosować do treści ustawy oraz treści proponowanego 

rozporządzenia: 

„w art. 1 w pkt 28 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „w zakresie wyboru projektów do wsparcia” 

zastępuje się wyrazami „w zakresie wniosków o wsparcie”;” 

 

3) w art. 4 dokonano nowelizacji art. 3 ustawy  z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. poz. 1361). Przepis ten 

nakazywał ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wydanie, określonych w tym 

przepisie, rozporządzeń w terminie nie późniejszym niż do 30 czerwca 2017 r. Ponieważ 

termin ten minął, przepis zrealizował swoją funkcję, a więc nie nadaje się już do nowelizacji. 

W związku z tym należy art. 4 skreślić i dodać odrębny przepis do opiniowanej ustawy 

realizujący zaproponowaną normę. 
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