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1. Wprowadzenie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania
biopłynów lub wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach
odnawialnego źródła energii stanowi działalność regulowaną w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru wytwórców
biopłynów. Organem rejestrowym odpowiedzialnym za prowadzenie powyższego
rejestru jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. energia elektryczna wytworzona z biopłynów może
być zaliczona na poczet realizacji krajowego celu w zakresie udziału energii ze
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, wyłącznie wtedy, gdy
biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii spełniają kryteria zrównoważonego
rozwoju, o których mowa w art. 28b–28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych.

2. Akty prawne
− Ustawa z dnia 20 lutego
(Dz.U. poz. 478, z późn. zm.);

2015

r.

o

odnawialnych

źródłach

energii

− Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 925);
− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1059, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm);
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r.
poz. 783, z późn. zm.);
− Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r.
poz. 613, z późn. zm.).
− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
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zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
(Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16, z późn. zm.);
− Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.
ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych
w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1,
z późn. zm.).
3. Podstawowe skróty i definicje
ARR – Agencja Rynku Rolnego;
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców;
OT ARR – Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego;
SKT OT ARR – Sekcja Kontroli Technicznych w Oddziale Terenowym ARR.
Biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości
z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna
zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym
określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia
2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych
w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.)
i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca
biodegradacji

część

odpadów

przemysłowych

i

komunalnych,

pochodzenia

roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów
oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów
ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części
energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.
Biopłyny – ciekłe paliwa dla celów energetycznych innych niż w transporcie, w tym
do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, wytworzone z biomasy lub ziaren
zbóż pełnowartościowych, wykorzystywane w instalacjach spełniających wymagania
w zakresie standardów emisyjnych, o ile takie standardy zostały określone na
podstawie przepisów o ochronie środowiska.
Działalność gospodarcza – działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania
biopłynów lub wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach
odnawialnego źródła energii.
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Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca wyodrębniony
zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których
energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, a także
połączony z tym zespołem magazyn energii.
Rejestr – rejestr wytwórców biopłynów.
Sprzedawca zobowiązany – wyznaczony przez Prezesa URE sprzedawca energii
elektrycznej, który wykonuje obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej
wytworzonej wyłącznie z biopłynów, na podstawie umowy, o której mowa w art. 5
ustawy – Prawo energetyczne.
Uznany system certyfikacji – system certyfikacji gwarantujący spełnienie kryteriów
zrównoważonego rozwoju określonych w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji.
Wniosek – wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów.
Wytwórca – podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa ARR, który
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
biopłynów

lub

energii

elektrycznej

wyłącznie

z

biopłynów

w

instalacjach

odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub w wyłącznej strefie ekonomicznej.
Zboża pełnowartościowe – ziarna zbóż spełniające wymagania jakościowe
dla zbóż w zakupie interwencyjnym określone w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do
zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE
L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.), które podlegają zakupowi interwencyjnemu.

4. Uczestnicy mechanizmu
Przedsiębiorca - podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy

o

Europejskim

Obszarze

Gospodarczym,

zamierzający

wykonywać
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działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii
elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii
znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyłącznej strefie
ekonomicznej.

5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego
i

organizacji

niektórych

rynków

rolnych

przedsiębiorcy,

którzy

zamierzają

uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARR, są zobowiązani do
wcześniejszego zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP).
Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 oraz szczegółowe zasady rejestracji zostały
zamieszczone na stronie internetowej ARR – www.arr.gov.pl.

6. Złożenie wniosku o wpis do rejestru
6.1. O wpis do rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące
warunki:
1) jest zarejestrowany w CRP,
2) posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych,
w których będzie wykonywana działalność gospodarcza,
3) dysponuje

odpowiednimi

obiektami

budowlanymi

i

instalacjami,

w

tym

urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności
w

przepisach

o

ochronie

przeciwpożarowej,

w

przepisach

sanitarnych

i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi wykonywanie działalności
gospodarczej.
6.2. Przedsiębiorca spełniający wymagania określone w pkt 6.1., w celu uzyskania
wpisu do rejestru, jest zobowiązany do złożenia poprawnie wypełnionego wniosku,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
6.3. Do wniosku należy dołączyć:
1) Oświadczenie wytwórcy biopłynów o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiące załącznik nr 2
do niniejszych warunków;
2) Oświadczenie wytwórcy biopłynów o zgodności z prawdą danych zawartych we
wniosku i spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych
warunków;
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3) dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej, zgodnie z pkt 6.4.
W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca
powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych
przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca powinien
dołączyć

do

uprawnionego

wniosku

oświadczenie

przedstawiciela

banku

sporządzone
realizującego

i

podpisane

zlecenie

lub

przez
wydruk

potwierdzenia przelewu.
6.4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie
na wniosek przedsiębiorcy czynności urzędowych związanych z prowadzeniem
rejestru, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości:
Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej

Stawka opłaty
skarbowej

Dokonanie wpisu do rejestru

616 zł

Zmiana wpisu w rejestrze, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu
wykonywanej działalności regulowanej

308 zł

Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru

10 zł

Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy –
Dzielnica Wola – Wydział Budżetowo – Księgowy, Al. Solidarności 90, 01-003
Warszawa albo na jego rachunek bankowy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
z dopiskiem określającym czynność urzędową np. “Opłata skarbowa: Wpis do
rejestru wytwórców biopłynów”.
Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od ARR zwrotu oryginału
dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej wniesienia
Prezes ARR nie dokona czynności urzędowej, wówczas na podstawie wniosku
skierowanego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola – Wydział
Budżetowo-Księgowy, może zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości, bądź
części.
W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przedsiębiorca lub wytwórca jest
zobowiązany dołączyć do ww. dokumentu potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
w wysokości 17 zł.
6.5. Formularz wniosku oraz formularze oświadczeń, o których mowa w pkt 6.3.
można uzyskać poprzez:
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1) bezpośredni odbiór w Centrali ARR lub OT ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR: www.arr.gov.pl.
6.6. Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami oraz dowodem wniesienia opłaty
skarbowej, o których mowa w pkt 6.3., należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii
Ogólnej

Centrali

ARR

w

Warszawie

lub

przesłać

listem

poleconym

za

potwierdzeniem odbioru na adres ARR: ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
6.7. ARR dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonego wniosku. Sprawdzana
jest zgodność złożonego wniosku z wymaganiami określonymi w pkt 6.2., 6.3. i 6.4.
6.8. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku lub oświadczeniach, o których
mowa w pkt 6.3., braków formalno-prawnych lub w przypadku gdy do wniosku nie
dołączono ww. oświadczeń, ARR niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie
do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powyższe dokumenty
powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
6.9. W przypadku, gdy:
− przedsiębiorca nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we
wniosku lub w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.3., z zachowaniem
7-dniowego terminu, lub
− mimo terminowego uzupełniania braków formalno-prawnych, wniosek lub
oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3., nadal nie spełniają wymogów, lub
− przedsiębiorca nie dołączy oświadczeń, o których mowa w pkt 6.3.,
Prezes ARR pozostawia wniosek bez rozpoznania.

7. Odmowa wpisu do rejestru
7.1. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru
w przypadku, gdy:
1) w

stosunku

do

wytwórcy

wydano

prawomocne

orzeczenie

zakazujące

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biopłynów lub
wytwarzania

energii

elektrycznej

wyłącznie

z

biopłynów

w

instalacjach

odnawialnego źródła energii,
2) w stosunku do wytwórcy Prezes ARR wydał decyzję o zakazie wykonywania
działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
z powodów o których mowa w pkt 12.
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7.2. Decyzja, o której mowa w pkt 7.1. zostanie wydana w terminie 7 dni od dnia
wpływu

do

Kancelarii

Ogólnej

Centrali

ARR

poprawnego

wniosku

wraz

z oświadczeniami, o których mowa w pkt 6.3.

8. Wpis do rejestru
8.1. W przypadku, gdy wniosek oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 6.3.
spełniają wymogi, o których mowa w pkt 6.2. i 6.3., Prezes ARR dokonuje wpisu
przedsiębiorcy do rejestru.
8.2. Wpis do rejestru dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii
Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku wraz z oświadczeniami, o których mowa
w pkt 6.3.
8.3. Do rejestru wpisywane są następujące dane:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy oraz numer identyfikacyjny
w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
jeżeli został nadany,
3) numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze,
4) określenie:
a) rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsca lub
miejsc jej wykonywania,
b) rocznej wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której są
wytwarzane biopłyny, mierzonej w m3/rok lub łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii, w której jest wytwarzana
energia elektryczna wyłącznie z biopłynów, mierzonej w MW e.
8.4. Rejestr jest jawny.
8.5. Po dokonaniu wpisu do rejestru, Prezes ARR wydaje wytwórcy zaświadczenie
o jego wpisie do rejestru.
8.6. Wytwórca jest uprawniony w zakresie określonym w zaświadczeniu o wpisie
do rejestru, do wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie
z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii.

9. Obowiązki wytwórcy
Wytwórca jest zobowiązany do:
1) wytwarzania biopłynów wyłącznie z biomasy lub ziaren zbóż pełnowartościowych,
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2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
a) ilości

oraz

rodzaju

biomasy

lub

ziaren

zbóż

pełnowartościowych,

wykorzystanych do wytworzenia biopłynów,
b) ilości i rodzaju wytworzonych biopłynów,
c) ilości energii elektrycznej wytworzonej wyłącznie z biopłynów,
3) posiadania dokumentacji potwierdzającej datę:
a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów lub
b) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów po
modernizacji instalacji, w której ta energia została wytworzona, lub
c) zakończenia modernizacji instalacji, w której została wytworzona energia
elektryczna wyłącznie z biopłynów,
4) przekazywania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału,
sprawozdań kwartalnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszych warunków,
5) informowania Prezesa ARR o:
a) zmianie danych zawartych w rejestrze,
b) zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
- w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
6) poddawania

się

wszelkim

kontrolom

i

czynnościom

sprawdzającym

przeprowadzanym przez służby kontrolne ARR, w zakresie określonym w pkt 11.

10. Aktualizacja danych zawartych w rejestrze
10.1. Wytwórca jest zobowiązany pisemnie informować Prezesa ARR o każdej
zmianie danych zawartych w rejestrze oraz o zakończeniu lub zawieszeniu
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biopłynów lub
wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego
źródła energii.
10.2. Informacje, o których mowa w pkt 10.1. powinny zostać przesłane do Prezesa
ARR w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych albo od dnia zakończenia lub
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.
Informację o zmianie danych należy złożyć na formularzu wniosku, z zaznaczeniem,
że jest to aktualizacja danych. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zgodnie
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z pkt 6.3. oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej, zgodnie z pkt
6.3. ppkt 3) oraz pkt 6.4.
10.3. Do wniosku aktualizującego wpis w rejestrze stosuje się odpowiednio
pkt 6.5. - 6.9.
10.4. W przypadku, gdy wniosek aktualizujący wpis w rejestrze jest poprawny,
Prezes ARR dokonuje wpisu aktualnych danych do rejestru.
10.5. Wpis aktualnych danych do rejestru dokonywany jest w terminie 7 dni od dnia
wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku aktualizującego
wpis w rejestrze.
10.6. Po dokonaniu wpisu aktualnych danych w rejestrze, Prezes ARR wydaje
zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

11. Kontrole
11.1. Prezes ARR jest uprawniony do przeprowadzania kontroli działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii elektrycznej
wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii.
11.2. ARR zawiadamia wytwórcę o zamiarze wszczęcia kontroli i jej zakresie.
Wszczęcie kontroli może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż
przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wytwórcy zawiadomienia o zamiarze
wszczęcia kontroli.
11.3. Kontrola jest przeprowadzana przez pracowników SKT OT ARR na podstawie
pisemnego upoważnienia Prezesa ARR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.
11.4. Pracownicy, o których mowa w pkt 11.3. są uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność gospodarcza, o której mowa w pkt 8.6.,
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.
11.5. Kontrola jest przeprowadzana w obecności wytwórcy lub osoby przez niego
upoważnionej.
11.6. Z przeprowadzonej kontroli pracownicy, o których mowa w pkt 11.3.,
sporządzają protokół z kontroli zawierający m.in. wnioski i zalecenia oraz informację
o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Protokół sporządzany jest w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u kontrolowanego.
11

11.7. Kontrolowany wytwórca w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma
prawo wniesienia zastrzeżeń co do jego treści. Zastrzeżenia wnosi się do Dyrektora
OT ARR nadzorującego przeprowadzenie kontroli, właściwego ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wytwórcy (adresy OT ARR dostępne są na stronie
internetowej ARR: www.arr.gov.pl).

12. Zakaz wykonywania działalności gospodarczej
12.1. W przypadku, gdy wytwórca:
1) złożył niezgodne ze stanem faktycznym:
a) oświadczenie wytwórcy biopłynów o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w pkt 6.3.
ppkt 1),
b) oświadczenie wytwórcy biopłynów, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 2),
2) posługiwał się nieprawdziwymi dokumentami, o których mowa w pkt 6.1. ppkt 2)
lub w pkt 9. ppkt 2) lub 3),
3) nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności
gospodarczej w wyznaczonym przez Prezesa ARR terminie, polegających na:
a) nieposiadaniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektów
budowlanych, w których jest wykonywana działalność gospodarcza,
b) niedysponowaniu odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami,
w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone
w

szczególności

w

przepisach

o ochronie

przeciwpożarowej,

w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska,
umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej,
c) nieprzekazywania Prezesowi ARR w wyznaczonym terminie sprawozdań
kwartalnych, o których mowa w pkt 9. ppkt 4),
4) naruszył obowiązek:
a) wykorzystywania do wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii
elektrycznej wyłącznie z biopłynów, surowców wymienionych w pkt 9.
ppkt 1),
b) prowadzenia dokumentacji w zakresie określonym w pkt 9. ppkt 2),
c) posiadania dokumentacji w zakresie określonym w pkt 9. ppkt 3)
Prezes ARR zakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, wykonywania działalności
gospodarczej, o której mowa w pkt 8.6.
12

12.2. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w pkt 12.1., Prezes ARR z urzędu
wykreśla wytwórcę z rejestru.
12.3. W okresie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w pkt 12.1.,
Prezes ARR odmówi wytwórcy dokonania ponownego wpisu do rejestru.

13. Wykreślenie wpisu w rejestrze
13.1. Wpis w rejestrze może zostać wykreślony:
1) na pisemny wniosek wytwórcy,
2) z urzędu – w przypadku opisanym w pkt 12.2.
13.2. W przypadku, gdy wytwórca złoży w Centrali ARR pisemny wniosek
o wykreślenie wpisu w rejestrze, Prezes ARR niezwłocznie wyda decyzję
o wykreśleniu wpisu w rejestrze. Wytwórca do wniosku o wykreślenie powinien
dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej na zasadach
opisanych w pkt 6.3. ppkt 3) i 6.4.
14. Kary pieniężne
14.1. W przypadku, gdy:
1) przedsiębiorca

wytwarza

biopłyny

lub

energię

elektryczną

wyłącznie

z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii bez wpisu do rejestru
– podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł,
2) wytwórca wytwarza biopłyny lub energię elektryczną wyłącznie z biopłynów
w instalacjach odnawialnego źródła energii niezgodnie z treścią wpisu
w rejestrze – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł,
3) wytwórca

nie

przekazał

w

terminie

Prezesowi

ARR

sprawozdania

kwartalnego, o którym mowa w pkt 9 ppkt 4) lub podał w tym sprawozdaniu
nieprawdziwe informacje – podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł,
4) wytwórca utrudnia przeprowadzenie kontroli – podlega karze pieniężnej
w wysokości 10 000 zł.
14.2. Prezes ARR wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
14.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 14.1. ppkt 1) lub wytwórca jest
zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek bankowy wskazany w decyzji o jej
wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa ARR
o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
14.4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
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14.5. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie, o którym mowa w pkt 14.3., podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14.6. Prezes ARR może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli zakres naruszeń jest
znikomy, a przedsiębiorca/wytwórca zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował
obowiązek, zanim Prezes ARR powziął o tym wiadomość.
14.7. Do ustalonej kwoty kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu
III ustawy Ordynacja podatkowa. W przypadku niedokonania płatności w terminie,
wytwórca/ przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek liczonych jak od
zaległości podatkowych za okres od dnia następującego po dniu upływu terminu,
w którym wytwórca/przedsiębiorca był zobowiązany dokonać wpłaty kary pieniężnej
na rachunek ARR, do dnia jej zapłaty, zgodnie z art. 53 § 4 ustawy – Ordynacja
podatkowa.
15. Sprawozdawczość ARR
15.1. Prezes ARR przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianie dokonanej
w rejestrze - w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany.
15.2.

W

przypadku

wydania

decyzji

o

zakazie

wykonywania

działalności

gospodarczej, o której mowa w pkt 12.1., Prezes ARR informuje właściwego
sprzedawcę zobowiązanego o wykreśleniu wytwórcy z rejestru, w terminie 14 dni od
dnia wydania ww. decyzji.
15.3. Na podstawie danych zawartych w rejestrze oraz sprawozdań kwartalnych,
o których mowa w pkt 9. ppkt 4 Prezes ARR sporządza Zbiorczy raport roczny
i przekazuje go ministrom właściwym do spraw: energii, rynków rolnych i środowiska
oraz Prezesowi URE, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku
sprawozdawczym.
15.4.

Prezes

ARR

przekazuje

ministrowi

właściwemu

do

spraw

energii,

w terminie do dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie zawierające informacje
o liczbie i wysokości kar pieniężnych wymierzonych wytwórcom w poprzednim roku.

16. Kryteria zrównoważonego rozwoju
16.1. Energia elektryczna wytworzona z biopłynów może być zaliczona na poczet
realizacji krajowego celu w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto, wyłącznie wtedy, gdy biopłyny wykorzystane do
wytworzenia tej energii spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa
w art. 28b-28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
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16.2. Wykazanie, że biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których
mowa w art. 28b-28bc ustawy wymienionej w pkt 16.1. odbywa się na podstawie
dokumentów określonych w art. 28c ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1 tejże ustawy.
16.3. Wsparcie finansowe w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biopłynów,
pochodzące ze środków publicznych, w tym środków funduszy Unii Europejskiej,
może zostać udzielone podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie wsparcia
finansowego, pod warunkiem, że biopłyny wykorzystane do wytworzenia tej energii
objęte wsparciem, spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa
w art. 28b-28bd ustawy wymienionej w pkt 16.1.
16.4. Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa
w art. 28b-28bc ustawy wymienionej w pkt 16.1., odbywa się przez system bilansu
masy.
16.5. W przypadku wytworzenia energii elektrycznej z biopłynów, wytwórca jest
obowiązany wdrożyć system bilansu masy, który:
1) umożliwia mieszanie partii biomasy albo biopłynów o różnym stopniu
zrównoważenia;
2) w przypadku, o którym mowa w ppkt 1), pozwala określić stopień
zrównoważenia oraz wielkość poszczególnych partii biomasy albo biopłynów;
3) zapewnia,

że

suma

wszystkich

partii

biomasy

albo

biopłynów

wyprowadzonych z mieszanki posiada ten sam stopień zrównoważenia i jest
równa sumie wszystkich partii biomasy albo biopłynów wprowadzonych do tej
mieszanki.
16.6. W sprawach dotyczących weryfikacji spełnienia przez biopłyny kryteriów
zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bd ustawy wymienionej
w pkt 16.1., w zakresie nieuregulowanym ustawą o odnawialnych źródłach energii,
stosuje się przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

17. Podsumowanie
17.1. Warunki nie stanowią przepisów prawa i mają charakter wyłącznie
informacyjny. W przypadku zmian w przepisach krajowych ARR zastrzega sobie
prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków.
17.2. W sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach
odnawialnego źródła energii oraz wytwarzania biopłynów nieuregulowanych
15

w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
18. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wytwórcy biopłynów o niezaleganiu z uiszczaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wytwórcy biopłynów o zgodności z prawdą danych
zawartych we wniosku i spełnieniu warunków,
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie kwartalne wytwórcy biopłynów.
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Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów

Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów

Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR

Strona 1 z 3

z dnia: 13.07.2016

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*

– Wniosek jest składany w celu uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów
– Wniosek jest składany w celu aktualizacji danych w rejestrze wytwórców biopłynów
Podstawa prawna:

art. 34 albo art. 28 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 36 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.)

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa lub nazwisko wytwórcy

2. Imię w przypadku osoby fizycznej
3. NIP
4. REGON
5. Numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze (KRS)
6. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania wytwórcy (miejscowość, ulica, nr domu / mieszkania)

7. Kod pocztowy

–

8. Poczta
9. Gmina
10. Powiat
11. Województwo
12. Telefon
13. Faks
14. E – mail
15. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy jest inny od adresu podanego w punktach 6 - 11)

Wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów
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z dnia:
13.07.2016

Numer
…/…

CZĘŚĆ II. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
16. Miejsce wykonywania działalności
Ulica

Numer

Miejscowość
Kod pocztowy

–

Poczta

Województwo
17. Zakres i rodzaj wykonywanej działalności w ww. miejscu

1

– Wytwarzanie biopłynów:
Rodzaj wytwarzanych biopłynów:
- ……………………...
- ……………………...
- ……………………...
- ……………………...
- ……………………...
– Wytwarzanie energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii:
Rodzaj biopłynów wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej:
- ……………………...
- ……………………...
- ……………………...
- ……………………...
- ……………………...
18. Dane dotyczące instalacji
(W poniższej tabeli kolumnę numer 1 wypełniają wytwórcy wytwarzający biopłyny. Kolumnę numer 2 wypełniają wytwórcy wytwarzający wyłącznie energię
elektryczną z biopłynów. Wytwórcy wytwarzający biopłyny i energię elektryczną z biopłynów wypełniają kolumny numer 1 i 2).

Roczna wydajność instalacji
do wytwarzania biopłynów
3
(m / rok)
1

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji
(MWe)

2

2

Uwaga! W przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona w większej liczbie miejsc należy zrobić kserokopię niniejszej
strony i po jej wypełnieniu, dołączyć do wniosku wskazując w polu „Numer” znajdującym się w prawym górnym rogu nagłówka, kolejny
numer oraz liczbę dołączanych stron wniosku (np. 1/2, 2/2).

1

2

Należy postawić znak X w odpowiednim polu.
Należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
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CZĘŚĆ III. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie wytwórcy biopłynów o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne, stanowiące załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów.
2. Oświadczenie wytwórcy biopłynów o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku i spełnieniu warunków,
stanowiące załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów, albo oświadczenie
o następującej treści:
„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii
elektrycznej wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii, określone w art. 35 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powinny również zawierać:
1) oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;
2) podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej
funkcji.
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wpisie do rejestru działalności
regulowanej.

Miejscowość:________________________________

__________________________________________________
Data ________ - ________________ - __________
(dzień)

(miesiąc)

(rok)

Podpis wytwórcy albo osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wytwórcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

Oświadczenie wytwórcy biopłynów o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
Załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biopłynów
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………….……………………………….
(Miejscowość, data)

……………………………………………
(Nazwa lub imię i nazwisko wytwórcy)

………………………………….…………………….
………………………………….…………………….
(Adres siedziby lub miejsca zamieszkania wytwórcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne.

…………………………………..……..…………………………
(Imię i nazwisko wytwórcy albo osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wytwórcy)

…………………………………………………………………….
(Pełniona funkcja)

…………………………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis)
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………….……………………………….
(Miejscowość, data)

……………………………………………
(Nazwa lub imię i nazwisko wytwórcy)

………………………………….…………………….
………………………………….…………………….
(Adres siedziby lub miejsca zamieszkania wytwórcy)

OŚWIADCZENIE

Świadomy

odpowiedzialności

karnej

za

złożenie

fałszywego

oświadczenia

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów
są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania biopłynów lub wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie
z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii, określone w art. 35
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii i spełniam
warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2.

…………………………………..……..…………………………
(Imię i nazwisko wytwórcy albo osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wytwórcy)

…………………………………………………………………….
(Pełniona funkcja)

…………………………………………………………………….
(Pieczęć imienna i podpis)
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Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR

*

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

SPRAWOZDANIE ZA ………….. KWARTAŁ ………….. ROKU

Podstawa prawna: art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.)
Termin przekazywania: 45 dni po zakończeniu kwartału, za który składane jest sprawozdanie

CZĘŚĆ I. DANE WYTWÓRCY
1. Nazwa lub imię i nazwisko wytwórcy

2. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania wytwórcy

3. Numer ewidencyjny w rejestrze wytwórców biopłynów
B P L

/

A R R _ _ _ _ _ /

_ _ _ _
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CZĘŚĆ II. DANE DOTYCZĄCE WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uwaga! Przed wypełnieniem sprawozdania należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na ostatniej stronie formularza
4. Miejsce wykonywania działalności
Ulica

Numer

Miejscowość
Kod pocztowy

–

Poczta

Województwo
5. Dane dotyczące wytworzonych biopłynów
Lp.

Nazwa wykorzystanego
surowca

Ilość wykorzystanego surowca
(w tonach)

1

Nazwa wytworzonego
biopłynu

Ilość wytworzonego
biopłynu
3 1

(w m )

SUMA

SUMA

SUMA
6. Dane dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z biopłynów
Lp.

1

Nazwa wykorzystanego biopłynu

Ilość wykorzystanego biopłynu
3 1
(w m )

należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Ilość wytworzonej energii elektrycznej
1
(w MWh)
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Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania niniejszego formularza:
pkt 4.

należy podać miejsce wykonywania działalności - jeżeli działalność jest prowadzona w większej liczbie miejsc należy
zrobić kserokopię drugiej strony formularza i po jej wypełnieniu dołączyć do sprawozdania;

pkt 5.

do wypełnienia tabeli zobowiązani są wytwórcy, którzy wytwarzają biopłyny - w przypadku użycia większej ilości
rodzajów surowców wykorzystanych do wytworzenia biopłynów lub wytworzenia więcej rodzajów biopłynów, niż
przewidziano w tabeli, należy zrobić kserokopię drugiej strony formularza i po jej wypełnieniu dołączyć do
sprawozdania;

pkt 6.

do wypełnienia tabeli zobowiązani są wytwórcy wytwarzający energię elektryczną z biopłynów - wytwórca energii
elektrycznej z wytworzonych przez siebie biopłynów zobowiązany jest również do wypełnienia tabeli w pkt 5.
W przypadku użycia większej ilości rodzajów biopłynów, niż przewidziano w tabeli, należy zrobić kserokopię drugiej
strony formularza i po jej wypełnieniu dołączyć do sprawozdania.

______________________________________________
Imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby
wypełniającej sprawozdanie
__________________________________________________
________________,_________-_________-__________
Miejscowość

Data (dzień, miesiąc, rok)

Podpis wytwórcy albo osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania wytwórcy ze wskazaniem imienia
i nazwiska oraz pełnionej funkcji

