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1.

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775) reguluje m.in. zasady wytwarzania przez rolników biopaliw
ciekłych na własny użytek. Rolnicy, którzy zamierzają wytwarzać biopaliwa ciekłe na
własny

użytek

są

zobowiązani

do

uzyskania

wpisu

do

rejestru

rolników

prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Ustawa reguluje ponadto
warunki przeprowadzania kontroli wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolników na
własny użytek, zakres sprawozdań rocznych z działalności rolników oraz zasady ich
składania, a także wysokość i tryb wymierzania kar pieniężnych.
2.

Akty prawne

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775);
 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1728);
 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752,
z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381,
z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.);
 Ustawa

z

dnia

17

czerwca

1966

r.

o

postępowaniu

egzekucyjnym

w administracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 r. poz. 542);
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 18, poz. 98).
3.

Podstawowe skróty i definicje

ARR – Agencja Rynku Rolnego
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców
SKT OT ARR – Sekcja Kontroli Technicznych w Oddziale Terenowym ARR
Biopaliwa ciekłe – biopaliwa ciekłe, które mogą być produkowane przez rolników
na użytek własny:
a) bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej
roślinny, biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan,
sprężony biometan oraz biowodór – stanowiące samoistne paliwa,
b) biopaliwa ciekłe, inne niż wymienione w lit. a), produkowane z biomasy
i stanowiące samoistne paliwa.
Rejestr rolników – rejestr rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny
użytek prowadzony przez Prezesa ARR i publikowany na stronie internetowej ARR.
Rolnik

–

osoba

nieposiadająca
działalność

fizyczna,

osobowości

rolniczą2,

osoba
prawnej,

wpisana

do

prawna

oraz

prowadząca
rejestru

jednostka
w

rolników

organizacyjna

gospodarstwie
prowadzonego

rolnym1
przez

Prezesa ARR.
Przez rolnika rozumie się także:
1) grupę

osób

fizycznych

prowadzących

w

gospodarstwach

rolnych

działalność rolniczą3 pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe
wyłącznie na własny użytek członków tej grupy,
2) grupę producentów rolnych4 pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa
ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy.
Skład podatkowy – miejsce wskazane w zezwoleniu wydanym przez właściwego
naczelnika urzędu celnego, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane,
magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane,
1
2
3

- w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z późn. zm.),
- w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) i ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.),

- w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
4
- w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88,
poz. 983, z późn. zm.).
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lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy.
4.

Uczestnicy mechanizmu

4.1. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, prowadząca w gospodarstwie rolnym działalność rolniczą.
4.2.

Grupa

osób

fizycznych

prowadzących

w

gospodarstwach

rolnych

działalność rolniczą pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa ciekłe wyłącznie
na własny użytek członków tej grupy.
4.3. Grupa producentów rolnych pod warunkiem, że grupa ta wytwarza biopaliwa
ciekłe wyłącznie na własny użytek członków tej grupy.
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 rolnicy, którzy zamierzają uczestniczyć
w mechanizmach administrowanych przez ARR, są zobowiązani do zarejestrowania
się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP).
Formularz

rejestracyjny

WPR_P1_f1

oraz

szczegółowe

zasady

rejestracji

zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl.
6. Złożenie wniosku o wpis do rejestru rolników
6.1. O wpis do rejestru rolników może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia
następujące warunki:
1) jest zarejestrowany w CRP,
2) dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi,
spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie
przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi
prawidłowe wytwarzanie biopaliw ciekłych,
3) posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w zakresie objętym
planowanym wpisem.
6.2. Wnioskodawca spełniający wymagania określone w pkt 6.1., w celu uzyskania
wpisu do rejestru rolników, jest zobowiązany do złożenia poprawnie wypełnionego
Wniosku o wpis do rejestru rolników stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych
warunków, zwanego dalej wnioskiem rolnika.
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6.3. Do wniosku rolnika należy dołączyć:
1. oświadczenie rolnika stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych warunków,
2. dokumenty potwierdzające dane o powierzchni użytków rolnych będących
w posiadaniu wnioskodawcy na dzień 1 stycznia roku, dla którego zostanie
określony limit wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek, tj.:
a) wypisy z rejestru gruntów,
b) kserokopie umów dzierżawy, zawierających w szczególności pełne
oznaczenie

działek

ewidencyjnych,

poświadczonych

za

zgodność

z oryginałem przez wnioskodawcę pieczęcią imienną i podpisem osoby
potwierdzającej, bądź czytelnym podpisem tej osoby w przypadku braku
pieczęci. Ponadto na potwierdzonej kserokopii należy zamieścić zapis
„za zgodność z oryginałem” oraz datę dokonania potwierdzenia.
6.4. Formularz wniosku rolnika oraz formularz oświadczenia, o którym mowa
w pkt 6.3. ppkt 1., można uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór w Centrali ARR lub OT ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR www.arr.gov.pl.
6.5. Wypełniony wniosek rolnika wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.3.
ppkt 1. oraz dokumentami, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2., 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.
6.6. ARR dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonego wniosku rolnika.
Sprawdzana jest zgodność złożonego wniosku rolnika z wymaganiami określonymi
w pkt 6.2. i 6.3.
6.7. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku rolnika lub oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1., braków formalno-prawnych albo w przypadku,
gdy do wniosku rolnika nie dołączono ww. oświadczenia lub dokumentów, o których
mowa w pkt 6.3. ppkt 2., ARR niezwłocznie przesyła do wnioskodawcy ubiegającego
się o wpis wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Uzupełnienie braków formalno-prawnych powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania.
6.8. W przypadku, gdy:
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 wnioskodawca

nie

uzupełni

braków

formalno-prawnych

stwierdzonych

we wniosku rolnika lub oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1.,
z zachowaniem 7-dniowego terminu, lub
 mimo terminowego uzupełnienia braków, ww. dokumenty nadal nie będą
spełniały wymogów formalno-prawnych, lub
 wnioskodawca nie dołączy oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1.,
lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2.,
Prezes ARR pozostawia wniosek rolnika bez rozpoznania.
7. Kontrola przed uzyskaniem wpisu do rejestru rolników
7.1. Przed dokonaniem wpisu do rejestru rolników ARR przeprowadzi kontrolę
mającą

na

celu

sprawdzenie

czy

wnioskodawca

ubiegający

się

o

wpis

do ww. rejestru spełnia wszystkie niezbędne warunki do jego uzyskania.
7.2. Zakres czynności kontrolnych będzie dotyczył zweryfikowania zgodności
ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku rolnika oraz dołączonego
do niego oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1.
8. Odmowa wpisu do rejestru rolników
8.1. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmówi wpisu do rejestru
rolników w przypadku, gdy:
1) kontrola, o której mowa w pkt 7., zakończyła się wynikiem negatywnym,
2) rolnik został z urzędu wykreślony z rejestru rolników w okresie 3 lat od dnia,
w którym decyzja Prezesa ARR o wykreśleniu stała się ostateczna, z powodu:
 sprzedaży lub zbywania w innej formie biopaliwa ciekłego wytworzonego
na własny użytek,
 cofnięcia przez właściwego dla rolnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia
na prowadzenie składu podatkowego.
8.2. Decyzja, o której mowa w pkt 8.1., zostanie wydana w terminie 14 dni od dnia
wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku rolnika wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1. oraz dokumentami, o których
mowa w pkt 6.3 ppkt 2.
9. Wpis do rejestru rolników
9.1. W przypadku, gdy wniosek rolnika, oświadczenie o którym mowa w pkt 6.3.
ppkt 1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2., spełniają wymogi,
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o których mowa w pkt 6.2. i 6.3., a także kontrola, o której mowa w pkt 7., zakończyła
się wynikiem pozytywnym, Prezes ARR dokonuje wpisu wnioskodawcy do rejestru
rolników.
9.2. Wpis do rejestru rolników dokonywany jest w terminie 14 dni od dnia wpływu
do

Kancelarii

Ogólnej

Centrali

ARR

poprawnego

wniosku

rolnika

wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1. oraz dokumentami, o których
mowa w pkt 6.3. ppkt 2.
9.3. Do rejestru rolników wpisywane są następujące dane:
1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwa i adres siedziby rolnika,
a w przypadku grupy osób fizycznych bądź grup producentów rolnych – imiona,
nazwiska i adresy członków grupy lub nazwa grupy i jej siedziba,
2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności, o ile taki numer został nadany,
3) określenie:
a) miejsca i rodzaju wytwarzanych biopaliw ciekłych na własny użytek,
b) rodzaju i wydajności instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych na własny
użytek,
c) maksymalnej dopuszczalnej ilości biopaliw ciekłych, do wytwarzania których
rolnik jest uprawniony w okresie roku kalendarzowego,
d) powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika, a w przypadku
grupy osób fizycznych bądź grupy producentów rolnych - powierzchnia
użytków rolnych będących w posiadaniu członków grupy.
9.4. Rejestr rolników jest jawny.
9.5. Po dokonaniu wpisu do rejestru rolników, Prezes ARR wydaje wnioskodawcy
zaświadczenie o jego wpisie do rejestru rolników.
10. Zasady wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek
10.1. Rolnik jest uprawniony do wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek
w zakresie określonym w zaświadczeniu o wpisie do rejestru rolników.
10.2. Rolnik jest uprawniony do produkcji biopaliw ciekłych na własny użytek
w ramach rocznych limitów produkcji, które wynoszą:
1) dla estru, czystego oleju roślinnego oraz biowęglowodorów ciekłych stanowiących
samoistne paliwo – limit wynosi 100 litrów na hektar powierzchni użytków rolnych
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będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 stycznia roku, dla którego został
określony limit,
2) dla

biopaliw

biobutanolu,

ciekłych:
biowodoru,

bioetanolu,
bio

biometanolu,

propanu-butanu,

bioeteru

dimetylowego,

skroplonego

biometanu,

sprężonego biometanu oraz biowęglowodorów ciekłych, a także innych biopaliw
produkowanych z biomasy i stanowiących samoistne paliwa – limit jest równy
objętości odpowiadającej pod względem opałowym 100 litrom oleju napędowego,
oznaczonego kodem CN 2710 19 43, na hektar powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu rolnika w dniu 1 stycznia roku, dla którego został
określony limit.
10.3. Wytwarzane przez rolnika biopaliwa ciekłe na własny użytek powinny spełniać
wymagania jakościowe określone w obowiązującym rozporządzeniu ministra
właściwego do spraw gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw
ciekłych.
10.4. Zabrania się rolnikowi:
1) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek, innych niż określone w pkt 3.,
2) sprzedawania lub zbywania w innej formie biopaliw ciekłych wytworzonych
na własny użytek,
3) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w ilości przekraczającej
w okresie roku kalendarzowego limit ustalony w zaświadczeniu o wpisie
do rejestru rolników, zgodnie z pkt 10.2.
11. Aktualizacja danych w rejestrze rolników
11.1. Rolnik jest zobowiązany do informowania Prezesa ARR o każdej zmianie
danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu
wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek.
11.2. Informacja o zmianie danych powinna zostać przesłana do Prezesa ARR
w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia
z rejestru rolników.
11.3. Informację należy złożyć na formularzu wniosku rolnika, z zaznaczeniem, że
jest to aktualizacja danych. Do wniosku rolnika aktualizującego wpis w rejestrze
rolników należy dołączyć:
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 oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1. – w przypadku, gdy aktualizacja
dotyczy danych innych niż powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu
rolnika,
 oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1., oraz dokumenty potwierdzające
dane o powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika na dzień
1 stycznia roku, dla którego zostanie określony zmieniony limit wytwarzania
biopaliw ciekłych na własny użytek – w przypadku, gdy aktualizacja dotyczy
również

danych

określających

powierzchnię

użytków

rolnych

będących

w posiadaniu rolnika.
11.4. Do wniosku rolnika aktualizującego wpis w rejestrze rolników stosuje się
odpowiednio pkt 6.3. – 6.8., z zastrzeżeniem pkt 11.3.
11.5. W przypadku, gdy wniosek rolnika aktualizujący wpis w rejestrze rolników oraz
dokumenty, o którym mowa w pkt 6.3., spełniają wymogi, o których mowa
w pkt 6.2. i 6.3., Prezes ARR dokonuje wpisu aktualnych danych do rejestru rolników.
11.6. Wpis aktualnych danych do rejestru rolników dokonywany jest w terminie 14 dni
od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku rolnika
aktualizującego wpis w rejestrze rolników wraz z dokumentami, o których mowa
w pkt 11.3.
11.6. Po dokonaniu wpisu aktualnych danych w rejestrze rolników, Prezes ARR
wydaje zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze rolników.
12. Kontrole
12.1. Prezes ARR jest uprawniony do przeprowadzania kontroli:
1) wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek,
2) przestrzegania wymagań, o których mowa w pkt 10.4.
12.2. Kontrole są przeprowadzane przez pracowników SKT OT ARR na podstawie
pisemnego upoważnienia Prezesa ARR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.
12.3. Pracownicy, o których mowa w pkt 12.2., są uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie odbywa się
wytwarzanie przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek,
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem
kontroli.
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12.4. Kontrole będą przeprowadzane w obecności rolnika lub osoby przez niego
upoważnionej.
12.4. Z przeprowadzonej kontroli pracownicy, o których mowa w pkt 12.2.,
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
rolnika.
12.5. Kontrolowany rolnik, 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 rolnika (adresy OT ARR dostępne są
na stronie internetowej ARR).
13. Wykreślenie wpisu w rejestrze rolników
13.1. Wpis w rejestrze rolników może zostać wykreślony:
1. na pisemny wniosek rolnika – w przypadku określonym w pkt 13.2.,
2. z urzędu – w przypadku określonym w pkt 13.3.
13.2. W przypadku, gdy rolnik złoży w Centrali ARR pisemny wniosek o wykreślenie
wpisu w rejestrze rolników, Prezes ARR bez zbędnej zwłoki wyda decyzję
o wykreśleniu wpisu z rejestru rolników.
13.3. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, z urzędu dokonuje wykreślenia
wpisu w rejestrze rolników w przypadku, gdy rolnik:
1. nie poinformował Prezesa ARR o zmianie danych zawartych w rejestrze lub zrobił
to po upływie terminu 14 dni od dnia ich zmiany, lub
2. sprzedaje lub zbywa w innej formie biopaliwa ciekłe wytworzone na własny
użytek, lub
3. utracił zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na mocy decyzji
właściwego naczelnika urzędu celnego.
13.4. Rolnik, którego wpis wykreślono z rejestru rolników z urzędu z powodu,
o którym mowa w pkt 13.3. ppkt 2. lub 3., może uzyskać ponowny wpis do tego
rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu
z rejestru stała się ostateczna.

11

14. Przekazywanie informacji dotyczących biopaliw ciekłych
Rolnik wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek jest zobowiązany
do przekazywania Prezesowi ARR, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku
kalendarzowego, sprawozdania rocznego na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszych warunków.
Formularz sprawozdania rocznego, został udostępniony na stronie internetowej
www.arr.gov.pl.
15. Kary pieniężne
15.1. W przypadku, gdy rolnik:
1)

wytwarza biopaliwa ciekłe bez wpisu do rejestru rolników – podlega karze
pieniężnej w wysokości 1 000 zł,

2)

sprzedaje biopaliwa ciekłe wytworzone na własny użytek lub zbywa je
w innej formie – podlega karze pieniężnej w wysokości:
a) 10 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw
ciekłych jest mniejsza niż 200 litrów na dobę,
b) 20 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw
ciekłych wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę,
c) 30 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw
ciekłych jest wyższa niż 400 litrów na dobę
- powiększonej o iloczyn ilości sprzedanych lub zbytych w innej formie
biopaliw ciekłych i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego,

3)

wytworzył biopaliwa ciekłe w ilości przekraczającej w ciągu roku dozwolony
limit – podlega karze pieniężnej w wysokości:
a) 5 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych
jest mniejsza niż 200 litrów na dobę,
b) 10 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw
ciekłych wynosi od 200 litrów na dobę do 400 litrów na dobę,
c) 15 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw
ciekłych jest wyższa niż 400 litrów na dobę
- powiększonej o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad roczny
limit i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego,

4)

utrudnia czynności kontrolne pracownikom ARR – podlega karze pieniężnej
w wysokości 1 000 zł,
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5)

nie złożył w terminie sprawozdania rocznego lub podał w nim nieprawdziwe
dane – podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

15.2. Prezes ARR wymierza karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.
15.3. Rolnik jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek ARR wskazany
w decyzji o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się
ostateczna.
15.4. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.
15.5. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie, o którym mowa w pkt 15.3.,
podlegają

ściągnięciu

w

trybie

przepisów

o

postępowaniu

egzekucyjnym

w administracji.
16. Podsumowanie
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. Załączniki
Załącznik nr 1 – Wniosek o wpis do rejestru rolników
Załącznik nr 2 – Oświadczenie rolnika
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie roczne
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Wniosek o wpis do rejestru rolników
Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR

Strona 1 z 5
Wersja: 4.1
z dnia 27.07.2015

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*

-

Wniosek jest składany w celu uzyskania wpisu do rejestru rolników

-

Wniosek jest składany w celu aktualizacji danych zawartych w rejestrze rolników

Podstawa prawna:

art. 13 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 775);

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa lub imię i nazwisko rolnika1

2. Numer identyfikacyjny rolnika nadany przez ARiMR na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (o ile rolnikowi został nadany taki numer)

3. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania rolnika
3.1 Ulica

3.2 Numer

3.3 Miejscowość
3.4 Kod pocztowy

-

3.5 Poczta

3.6 Województwo
4. Telefon
5. Faks
6. E - mail
7. Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w pkt 3)

1

- W przypadku:
a) grupy producentów rolnych - nazwa grupy,
b) grupy osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą – imię i nazwisko członka grupy upoważnionego przez pozostałych członków grupy do
odbioru korespondencji kierowanej przez ARR do grupy oraz bieżących kontaktów związanych z wytwarzaniem biopaliw ciekłych na własny użytek;

Wniosek o wpis do rejestru rolników

Strona 2 z 5
Wersja: 4.1
z dnia 27.07.2015

Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

CZĘŚĆ II - DANE DOTYCZĄCE WYTWARZANIA BIOPALIW CIEKŁYCH PRZEZ ROLNIKÓW NA WŁASNY UŻYTEK
8. Miejsce wytwarzania biopaliw ciekłych
8.1 Ulica

8.2 Numer

8.3 Miejscowość
8.4 Kod pocztowy

-

8.5 Poczta

8.6 Województwo
9. Rodzaj i wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych przez rolnika na własny użytek

Rodzaj wytwarzanego biopaliwa ciekłego2

Rodzaj instalacji do wytwarzania
biopaliwa ciekłego

Wydajność instalacji do
wytwarzania biopaliwa ciekłego
(l/dobę)

10. Powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika / członków grupy na dzień 1 stycznia roku, dla którego
3
zostanie określony limit wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek (w hektarach)

11. Maksymalna dopuszczalna ilość biopaliw ciekłych, do wytwarzania których rolnik jest uprawniony w okresie roku
kalendarzowego (w litrach) 4

Uwaga! W przypadku, gdy wytwarzanie biopaliw ciekłych będzie odbywało się w większej liczbie miejsc, należy zrobić kserokopię
niniejszej strony i po jej wypełnieniu, dołączyć ją do wniosku.

2

- Należy podać rodzaj wytwarzanego biopaliwa ciekłego, tj.: bioetanol, biometanol, biobutanol, ester, bioeter dimetylowy, czysty olej roślinny,
biowęglowodory ciekłe, bio propan-butan, skroplony biometan, sprężony biometan, biowodór – stanowiące samoistne paliwa, lub nazwę innego
biopaliwa ciekłego niż ww. produkowanego z biomasy i stanowiącego samoistne paliwo;
3
- Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
4
- Należy podać po zaokrągleniu do pełnych litrów;
2z5
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Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

12. Dane dotyczące powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika / członków grupy na dzień 1 stycznia roku, dla którego zostanie określony limit wytwarzania
5
biopaliw ciekłych na własny użytek
I. Numer rejestracyjny ARR

II. Numer identyfikacyjny ARiMR (o ile został nadany)

III. Dane osobowe rolnika / członka grupy
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania lub siedziby

IV. Dane o posiadanej powierzchni użytków rolnych, na podstawie których liczony będzie limit produkcji biopaliw

Lp.

Forma
posiadania
(własność,
dzierżawa)

Położenie działki
Województwo

Powiat

Dane wg ewidencji gruntów i budynków
Gmina

Nazwa
obrębu
ewiden.
(wsi)

Numer
obrębu
ewiden.

Numer
arkusza
mapy

Nr działki
ewiden.

Opisy
użytków

Oznaczenie
użytków
i konturów
klasyfik.

Powierzchnia
działki
(w ha)

7

Użytków
(w ha)

8

Maksymalny
roczny limit
produkcji
6
biopaliw

Łącznie
Uwaga! W przypadku, gdy danych o powierzchni użytków rolnych będącej w posiadaniu rolnika, na podstawie których wyliczony będzie limit produkcji biopaliw, jest więcej niż pozycji
w przedmiotowej tabeli, należy zrobić kserokopię niniejszej strony i po jej wypełnieniu, dołączyć ją do wniosku.
5

- W przypadku grupy rolników, dane dotyczące powierzchni użytków będących w ich posiadaniu, należy wypełnić oddzielnie dla każdego członka grupy;
- wypełnia ARR;
7
- Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;
8
- Użytki rolne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 z póżn. zm.), tj.:
6

1) grunty orne - oznaczone symbolem R,
2) sady – oznaczone symbolem złożonym z litery S oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad,
3) łąki trwałe – oznaczone symbolem Ł,
4) pastwiska trwałe – oznaczone symbolem – Ps,
5) grunty rolne zabudowane – oznaczone symbolem złożonym z litery B oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym
wzniesione zostały budynki,
6) grunty pod stawami – oznaczone symbolem Wsr,
7) rowy – oznaczone symbolem W.
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CZĘŚĆ IV – OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI
13. Oświadczenie rolnika
Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonym przeze mnie
oświadczeniu.
14. Wymagane załączniki
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie rolnika stanowiące załącznik nr 2 do „Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasad
wykonywania działalności objętej wpisem” albo oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek są kompletne
i zgodne z prawdą;
2) znany mi jest i spełniam warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 775)”;
3) zobowiązuję się do:
a) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie podatkowym,
b) niesprzedawania i niezbywania w innej formie biopaliw ciekłych, przestrzegania wymagań jakościowych, nieprzekraczania
dopuszczalnego limitu ilości wytworzonych biopaliw ciekłych, składania rocznych sprawozdań, a także przestrzegania
innych wymagań wynikających z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Przedmiotowe oświadczenie powinno również zawierać:
1) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby rolnika, a w przypadku grupy rolników - imiona,
nazwiska i adresy członków grupy lub nazwę grupy i jej siedzibę;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis rolnika, a w przypadku:
a) grupy osób fizycznych - podpisy członków tej grupy,
b) grupy producentów rolnych - podpisy członków tej grupy lub osób ją reprezentujących.
2. Dokumenty potwierdzające dane dotyczące powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika / członków grupy
na dzień 1 stycznia roku, dla którego zostanie określony limit wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek.

..............................................,
Miejscowość

........... - .............. - ....................
Data (dzień - miesiąc - rok)

.......................................................................................
Podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania rolnika
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UWAGA !!! W przypadku, gdy wniosek jest składany przez grupę osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą należy wypełnić
poniższą tabelę wraz z podpisaniem oświadczeń:
1. niniejszym upoważniam osobę wymienioną w pkt 1 tego wniosku do odbioru korespondencji kierowanej przez ARR do grupy oraz
bieżących kontaktów związanych z wytwarzaniem biopaliw ciekłych na własny użytek;
2. oświadczam, iż w poniższej tabeli wymieniono wszystkich członków grupy osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą.

Lp.

Nr rejestracyjny
otrzymany w ARR

Imię i nazwisko członka grupy

5z5

Podpis członka grupy

Oświadczenie rolnika

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Wersja: 4.1
z dnia 27.07.2015

………….……………………………….
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru rolników wytwarzających
biopaliwa ciekłe na własny użytek są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znany mi jest i spełniam warunek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 775);
3) zobowiązuję się do:
a) wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek w składzie podatkowym,
b) niesprzedawania

i

niezbywania

w

innej

formie

biopaliw

ciekłych,

przestrzegania wymagań jakościowych, nieprzekraczania dopuszczalnego
limitu

ilości

wytworzonych

biopaliw

ciekłych,

składania

rocznych

sprawozdań, a także przestrzegania innych wymagań wynikających
z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych.”.
Lp.

Imię i nazwisko / nazwa
rolnika / członka grupy1

1

Adres zamieszkania lub siedziby
rolnika / członka grupy2

Podpis rolnika /
członka grupy3

- W przypadku grupy osób fizycznych oraz grupy producentów rolnych należy podać imiona i nazwiska członków grupy lub nazwę grupy
- W przypadku grupy osób fizycznych oraz grupy producentów rolnych adresy członków grupy lub adres siedziby
3
- W przypadku grupy osób fizycznych – podpisy członków tej grupy, w przypadku grupy producentów rolnych – podpisy członków tej grupy lub
2

osób ją reprezentujących

Sprawozdanie roczne
Załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR
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z dnia 27.07.2015

Pieczątka kancelarii
Data wpływu

*

SPRAWOZDANIE ROCZNE ROLNIKA
WYTWARZAJĄCEGO BIOPALIWA CIEKŁE NA WŁASNY UŻYTEK
ZŁOŻONE ZA ………… ROK1

Podstawa prawna:

art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 775);

Termin przekazywania:

do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego;

1. Imię i nazwisko lub nazwa rolnika2

UWAGA !!!
Jeżeli sprawozdanie jest składane grupę osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą każdy z członków grupy jest
zobowiązany do podpisania niniejszego sprawozdania.
2. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania rolnika3

3. Miejsce wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek

1
2

3

- Należy podać rok sprawozdawczy, za który składane jest przedmiotowe sprawozdanie;
- W przypadku:
a) grupy producentów rolnych - nazwa grupy,
b) grupy osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą – imię i nazwisko członka grupy upoważnionego przez wnioskodawcę (członków grupy) do odbioru
korespondencji;

- W przypadku: grupy osób fizycznych – dane członka upoważnionego do odbioru korespondencji;

Sprawozdanie roczne
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Załącznik nr 3 do Warunków uzyskania wpisu do rejestru rolników
oraz zasad wykonywania działalności objętej wpisem

4. Dane dotyczące wytworzonych biopaliw ciekłych na własny użytek
Surowce użyte do wytworzenia biopaliw
ciekłych na własny użytek
Ilość użytego
surowca

Rodzaj surowca

(w tonach)

Biopaliwa ciekłe wytworzone
na własny użytek
Rodzaj
wytworzonego
biopaliwa

Łącznie

Ilość wytworzonego
biopaliwa

Ilość zużytych biopaliw
ciekłych na własny użytek
(w litrach)

(w litrach)

Łącznie

5. Stan zapasów biopaliwa ciekłego wytworzonego na własny użytek
Stan zapasów wytworzonego biopaliwa ciekłego na dzień
Rodzaj wytworzonego
biopaliwa ciekłego

(w litrach)

1 stycznia roku
sprawozdawczego

31 grudnia roku
sprawozdawczego

Ubytki / straty
magazynowe4
(w litrach)

Uwagi

Miejscowość ……………………………………………………

Data …………… - …………….. - …………………
/dzień/

4
5

/miesiąc/

/rok/

………………………………………..………………………………………
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
5
do reprezentowania rolnika

- W przypadku wykazania ubytków / strat magazynowych, w polu Uwagi należy podać wyjaśnienia dotyczące powstałych ubytków / strat;
- W przypadku grupy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podpisy wszystkich członków;
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UWAGA !!!
W przypadku, gdy sprawozdanie jest składane przez grupę osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą
należy wypełnić poniższą tabelę
Lp.

Imię i nazwisko
członka grupy

Nr rejestracyjny
otrzymany w ARR

Podpis

