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1.

Wprowadzenie
Zgodnie z dyrektywą 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw
odnawialnych, państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do podjęcia działań
mających na celu osiągnięcie pod koniec 2010 roku udziału biokomponentów
(zarówno w postaci dodatku do paliw ciekłych, jak i biopaliw ciekłych) w wysokości co
najmniej 5,75% – liczonego według wartości opałowej.
W realizacji powyższego celu mają pomóc przepisy ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169 poz.
1199, z późn. zm.), która zastąpiła ustawę z dnia 2 października 2003 r.
o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
Nr 199, poz. 1934, z późn. zm.), wprowadzającej szereg istotnych zmian w sektorze
biokomponentów i biopaliw ciekłych.
Na jej mocy, z dniem 1 stycznia 2007 r. rejestr przedsiębiorców wytwarzających
lub magazynujących biokomponenty prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi stał się rejestrem wytwórców administrowanym przez Prezesa Agencji Rynku
Rolnego.
Powyższa ustawa w szczegółowy sposób określa zasady wykonywania
działalności

regulowanej

wprowadzania

do

obrotu

w

zakresie

wytwarzania,

biokomponentów,

a

magazynowania

ponadto

umożliwia

oraz

rolnikom

wytwarzanie biopaliw ciekłych na własny użytek. Określa również zakres i sposób
przeprowadzania kontroli, sporządzania i składania sprawozdań z działalności oraz
wysokość

kar

pieniężnych,

nakładanych

na

wytwórców

/

rolników,

za

nieprzestrzeganie wymagań wynikających z ustawy.
2.

Akty prawne

2.1 Akty prawne Unii Europejskiej
Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r.
w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
2.2 Akty prawne krajowe
− Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.).
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− Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
(Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.,Nr 3,
poz. 11).
− Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz.
969, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).
− Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, 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. 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.).
3.

Podstawowe skróty

ARR – Agencja Rynku Rolnego
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców
KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
SKT OT ARR – Sekcja Kontroli Technicznych w Oddziale Terenowym ARR
UE – Unia Europejska
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4.

Uczestnicy mechanizmu

− Wytwórca to przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
z późn. zm.) wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, zwany dalej
„wytwórcą”.
− Rolnik to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca w gospodarstwie rolnym1
działalność rolniczą2, zwany dalej „rolnikiem”;
Przez rolnika rozumie się także:
1)

grupę

osób

fizycznych

prowadzących

w

gospodarstwach

rolnych1

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.

5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR
Podmioty zainteresowane uzyskaniem wpisu do rejestru wytwórców lub rejestru
rolników są zobowiązane do wcześniejszego zarejestrowania się w Centralnym
Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Formularz

rejestracyjny

WPR_P1_f1

oraz

szczegółowe

zasady

rejestracji

zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl .
6. Składanie wniosków o wpis do rejestru wytwórców
6.1. O wpis do rejestru wytwórców może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia
następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana
działalność gospodarcza,

1

- w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.
969, z późn. zm.)
2
- w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
3
- w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
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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2) dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi,
spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie
przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi
prowadzenie działalności gospodarczej,
3) posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
6.2. Wpis do rejestru może uzyskać przedsiębiorca, który nie był karany za
przestępstwa skarbowe, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także
przeciwko

obrotowi

pieniędzmi

i

papierami

wartościowymi

oraz

obrotowi

gospodarczemu.
6.3. Przedsiębiorca spełniający wymagania określone w pkt. 6.1. i 6.2., w celu
uzyskania wpisu do rejestru wytwórców, jest zobowiązany do złożenia Wniosku
o wpis do rejestru wytwórców na formularzu Bio_P1_f1, który stanowi załącznik do
niniejszych warunków.
6.4. Do wniosku o wpis do rejestru wytwórców należy dołączyć:
1) oświadczenie na formularzu Bio_P1_f2, który stanowi załącznik do niniejszych
warunków, lub oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców są kompletne
i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu
biokomponentów, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. nr 169, poz. 1199, z późn.
zm.)”,
takie oświadczenie powinno również zawierać:
a) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby
przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania, ze
wskazaniem pełnionej funkcji, opatrzony pieczęcią firmową.
2) dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej.
6.5. Opłatę skarbową w wysokości 616 zł należy wpłacić do kasy Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście – Wydział Budżetowo-Księgowy
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, albo na jego rachunek bankowy
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nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem “Opłata skarbowa: Wpis do
rejestru wytwórców”. W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej w formie gotówkowej
przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych
przypadkach

(forma

bezgotówkowa

np.

przelew)

przedsiębiorca

dołącza

oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku
realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu podpisany przez
przedsiębiorcę.
Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od ARR zwrotu
oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej zapłaty
Prezes ARR nie dokona wpisu do rejestru wytwórców, wówczas, na podstawie art. 9
ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, może we wniosku skierowanym do Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy - Dzielnica Śródmieście – Wydział Budżetowo-Księgowy,
zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości, bądź części.
6.6. Formularz wniosku Bio_P1_f1 oraz formularz oświadczenia Bio_P1_f2 można
uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór w Centrali ARR lub OT ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR.
6.7. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców Bio_P1_f1 wraz z dokumentami,
o których mowa w pkt. 6.4, należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali
ARR w Warszawie lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na jej
adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
6.8. ARR dokonuje weryfikacji formalnej złożonych wniosków. Sprawdzana jest
zgodność złożonych wniosków z wymaganiami określonymi w pkt. 6.3, 6.4 i 6.5.
6.9. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalno-prawnych ARR
niezwłocznie przesyła do wytwórcy za potwierdzeniem odbioru, wezwanie do
uzupełnienia braków we wniosku.
Wniosek powinien zostać uzupełniony w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania.
6.10. W przypadku, gdy wytwórca nie uzupełni stwierdzonych braków formalno –
prawnych z zachowaniem 7-dniowego terminu bądź wniosek nadal nie spełnia tych
wymogów, Prezes ARR pozostawi wniosek bez rozpoznania.
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7. Składanie wniosków o wpis do rejestru rolników
7.1. O wpis do rejestru rolników może ubiegać się rolnik, który spełnia następujące
warunki:
1) 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,
2) posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.
7.2. Rolnik spełniający wymagania określone w pkt. 7.1., w celu uzyskania wpisu do
rejestru rolników, jest zobowiązany do złożenia Wniosku o wpis do rejestru rolników
na formularzu Bio_P1_f3, który stanowi załącznik do niniejszych warunków.
7.3. Do wniosku o wpis do rejestru rolników należy dołączyć:
1) oświadczenie na formularzu Bio_P1_f4, który stanowi załącznik do niniejszych
warunków, lub oświadczenie 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 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.
nr 169, poz. 1199, z późn. zm.),
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.”
takie oświadczenie powinno również zawierać:
a) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby
rolnika ubiegającego się o wpis, a w przypadku grup – imiona, nazwiska
i adresy członków grupy lub nazwę i jej siedzibę,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis rolnika ubiegającego się o wpis, a w przypadku:
8

− grupy osób fizycznych – podpisy członków tej grupy,
− grupy producentów rolnych – podpisy członków tej grupy lub osób ją
reprezentujących.
2) dokumenty potwierdzające dane o powierzchni użytków rolnych będących
w posiadaniu rolnika ubiegającego się o wpis lub członków grupy, tj.:
a) wypisy z rejestru gruntów,
b) kserokopie
oznaczenie
z

umów

dzierżawy,

działek

oryginałem

przez

zawierających

ewidencyjnych,
rolnika

w

szczególności

poświadczonych

pieczęcią

imienną

i

za

pełne

zgodność

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.
7.4. Formularz wniosku Bio_P1_f3 oraz formularz oświadczenia Bio_P1_f4 można
uzyskać poprzez:
1) bezpośredni odbiór w Centrali ARR lub OT ARR,
2) wydruk ze strony internetowej ARR.
7.5. Wniosek o wpis do rejestru rolników Bio_P1_f3 wraz z dokumentami, o których
mowa w pkt. 7.3, należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR
w Warszawie lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na jej adres:
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12.
7.6. ARR dokonuje weryfikacji formalnej złożonych wniosków. Sprawdzana jest
zgodność złożonych wniosków z wymaganiami określonymi w pkt. 7.2, 7.3.
7.7. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalno-prawnych ARR
niezwłocznie przesyła do rolnika ubiegającego się o wpis, za potwierdzeniem
odbioru, wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku.
Wniosek powinien zostać uzupełniony w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania.
7.8. W przypadku, gdy rolnik ubiegający się o wpis nie uzupełni stwierdzonych
braków formalno – prawnych z zachowaniem 7-dniowego terminu bądź wniosek
nadal nie spełnia tych wymogów, Prezes ARR pozostawi wniosek bez rozpoznania.
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8. Kontrola przed uzyskaniem wpisu do rejestru rolników
8.1. Przed dokonaniem wpisu do rejestru rolników ARR przeprowadzi kontrolę
mającą na celu sprawdzenie czy rolnik ubiegający się o wpis spełnia warunki jego
uzyskania.
8.2. Zakres czynności kontrolnych będzie dotyczył zweryfikowania zgodności ze
stanem faktycznym danych podanych we wniosku o wpis do rejestru rolników oraz
dołączonego do niego oświadczenia.
9. Odmowa wpisu do rejestru wytwórców / rolników
9.1. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmówi wpisu do rejestru
wytwórców w przypadku, gdy:
1) w

stosunku

do

wytwórcy

wydano

prawomocne

orzeczenie

zakazujące

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania
lub wprowadzania do obrotu biokomponentów,
2) wytwórca został z urzędu wykreślony z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających
złożenie wniosku, z powodu złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym
oświadczenia, o treści zawartej w formularzu Bio_P1_f2,
3) w stosunku do wytwórcy została wydana decyzja o zakazie wykonywania
działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
z powodu:
a) nieusunięcia w wyznaczonym terminie naruszeń warunków wymaganych do
wykonywania działalności regulowanej, tj.:
− braku tytułu prawnego do obiektów budowlanych, w których będzie
wykonywana działalność regulowana,
− braku odpowiednich urządzeń technicznych i obiektów budowlanych,
spełniających wymagania określone w szczególności w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska,
umożliwiających prawidłowe wykonywanie działalności regulowanej,
b) cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez właściwego
dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze względu na naruszenie
przepisów prawa,
c) wprowadzania do obrotu biokomponentów:
− bez

certyfikatu

jakości

wydanego

przez

akredytowane

jednostki

certyfikujące,
− niespełniających wymagań jakościowych.
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9.2. Decyzja, o której mowa w pkt. 9.1. zostanie wydana wytwórcy w terminie 7 dni
od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z kompletem dokumentów, o których
mowa w pkt. 6.4.
9.3. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmówi wpisu do rejestru
rolników w przypadku, gdy:
1) kontrola, o której mowa w pkt. 8, zakończyła się wynikiem negatywnym,
2) rolnik został z urzędu wykreślony z rejestru rolników 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,
w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna.
9.4. Decyzja, o której mowa w pkt. 9.3. zostanie wydana w terminie 14 dni od dnia
złożenia poprawnego wniosku wraz z kompletem dokumentów, o których mowa
w pkt. 7.3.
10. Dokonanie wpisu do rejestru wytwórców / rolników
10.1. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru wytwórców zostanie uznany za
poprawny, Prezes ARR w drodze decyzji administracyjnej, dokona wpisu do rejestru
wytwórców.
10.2. Decyzja, o której mowa pkt. 10.1 zostanie wydana w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z kompletem
wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.
10.3. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru rolników zostanie uznany za
poprawny oraz kontrola, o której mowa w pkt. 8 zakończyła się wynikiem
pozytywnym, Prezes ARR dokona wpisu do rejestru rolników w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z kompletem
wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3, oraz wyda Zaświadczenie
o wpisie do rejestru rolników.
11. Zasady wytwarzania biokomponentów
11.1. Wytwórca, który uzyskał wpis do rejestru wytwórców jest uprawniony
w zakresie określonym w decyzji do wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania
do obrotu następujących rodzajów biokomponentów:
1) bioetanolu,
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2) biometanolu,
3) estrów metylowych / etylowych,
4) dimetyloeteru,
5) czystego oleju roślinnego,
6) węglowodorów syntetycznych.
11.2. Do wytwarzania biokomponentów, wytwórcy są zobowiązani wykorzystywać:
1) surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa rolnego, położonego na obszarze
co najmniej jednego z państw członkowskich UE, na podstawie umowy
kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo
a wytwórcą lub pośrednikiem, lub
2) biomasę

pozyskiwaną

na

podstawie

umowy

dostawy

zawartej

między

pośrednikiem a wytwórcą, lub
3) surowce rolnicze pozyskiwane z produkcji własnej wytwórców.
11.3. Udział biokomponentów wytwarzanych z biomasy pozyskiwanej w sposób inny
niż określony w pkt. 11.2. nie może przekraczać w skali roku 25% całości
biokomponentów wytwarzanych przez danego wytwórcę.
11.4. Umowy kontraktacji oraz dostawy muszą być zawarte na okres nie krótszy niż
1 rok.
12. Zasady wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek
12.1. Rolnicy, którzy uzyskali wpis do rejestru rolników mogą wytwarzać w zakresie
określonym w zaświadczeniu o wpisie następujące rodzaje biopaliw ciekłych:
1) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny – stanowiące
samoistne paliwa,
2) biogaz,
3) biowodór,
4) biopaliwa syntetyczne,
5) inne biopaliwa produkowane z biomasy i stanowiące samoistne paliwa.
12.2. Rolnicy są uprawnieni do produkcji biopaliw ciekłych na własny użytek
w ramach rocznych limitów produkcji, które wynoszą:
1) dla estru oraz czystego oleju roślinnego stanowiących samoistne paliwo – limit
wynosi

100

litrów

na

hektar

powierzchni

użytków

rolnych

będących

w posiadaniu rolnika,
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2) dla biopaliw ciekłych: bioetanolu, biometanolu, dimetyloeteru, biogazu, biowodoru
oraz biopaliw syntetycznych, 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 41, na hektar powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu
rolnika.
12.3. Wytwarzane przez rolników biopaliwa ciekłe na własny użytek powinny spełniać
wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki.
12.4. Zabrania się:
1) wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek, innych niż
określone w pkt. 12.1.
2) sprzedawania lub zbywania w innej formie biopaliw ciekłych wytworzonych na
własny użytek przez rolników,
3) wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek w ilości
przekraczającej w okresie roku kalendarzowego limit ustalony w zaświadczeniu
o wpisie do rejestru rolników zgodnie z pkt. 12.2.
13. Aktualizacja danych zawartych w rejestrze wytwórców / rolników
13.1. Wytwórcy oraz rolnicy, którzy zostali wpisani do rejestrów są zobowiązani do
informowania ARR o każdej zmianie danych zawartych w tych rejestrach,
w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu
biokomponentów lub wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek.
13.2. Informacja o zmianie danych powinna zostać przesłana do ARR w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia zmiany tych danych, na formularzu wniosku o wpis
do rejestru wytwórców (Bio_P1_f1) lub formularzu wniosku o wpis do rejestru
rolników (Bio_P1_f3) z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja danych.
13.3. W zależności od zakresu zgłaszanych zmian danych w rejestrze wytwórca jest
zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
1) 308 zł – w przypadku rozszerzenia zakresu działalności,
2) 10 zł – w przypadku zgłoszenia zmiany innych danych zawartych w rejestrze,
z zastrzeżeniem pkt. 13.4,
na zasadach określonych w pkt. 6.5.
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Dokument potwierdzający zapłatę opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku
o wpis do rejestru wytwórców.
13.4. Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku, gdy:
1) wytwórca zgłasza zmianę wyłącznie danych osobowych, tj. imienia lub
nazwiska, nazwy, numeru: NIP, REGON, PESEL, adresu siedziby lub adresu
do korespondencji,
2) rolnik składa wniosek w celu aktualizacji danych zawartych w rejestrze.
13.5. Na podstawie zgłoszonych zmian danych zawartych w rejestrach, Prezes ARR
wydaje:
1) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez wytwórcę poprawnego
wniosku aktualizującego –

Decyzję o zmianie decyzji o wpisie do rejestru

wytwórców,
2) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez rolnika poprawnego
wniosku aktualizującego – Zaświadczenie o wpisie do rejestru rolników
aktualnych danych.
W przypadku, gdy wytwórca zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców
wytwarzających lub magazynujących biokomponenty, prowadzonym do dnia
1 stycznia 2007 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokonuje pierwszej
aktualizacji danych w rejestrze wytwórców Prezes ARR dokonuje aktualizacji
rejestrów oraz wydaje, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia
poprawnego wniosku aktualizującego, Decyzję o wpisie do rejestru wytwórców
aktualnych danych.
14. Kontrole
14.1. Prezes ARR jest uprawniony do kontroli:
1) wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania
lub wprowadzania do obrotu biokomponentów,
2) wytwarzania przez rolników biopaliw ciekłych na własny użytek,
3) przestrzegania wymagań, o których mowa w pkt. 12.4.
14.2. ARR zawiadamia wytwórcę o zamiarze wszczęcia kontroli i jej zakresie.
Rozpoczęcie kontroli może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie późnej
niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez wytwórcę zawiadomienia.
14.3. Kontrole są przeprowadzane przez pracowników SKT OT ARR na podstawie
pisemnego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej.
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14.4. Pracownicy, o których mowa w pkt. 14.3. są uprawnieni do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność, o której mowa w pkt. 11.1, a także 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.
14.5. Kontrole będą przeprowadzane w obecności:
1) przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, w przypadku kontroli
działalności, o której mowa w pkt. 11,
2) rolnika lub osoby przez niego upoważnionej, w przypadku kontroli wytwarzania
przez tego rolnika biopaliw ciekłych.
14.6. Z przeprowadzonej kontroli pracownicy, o których mowa w pkt. 14.3.,
sporządzają raport z kontroli zawierający m.in. wnioski i zalecenia oraz informację
o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Raport sporządzany jest w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach.
14.7. Kontrolowany wytwórca / rolnik w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia
kontroli / doręczenia raportu ma prawo wniesienia zastrzeżeń co do treści raportu do
przeprowadzającego kontrolę Dyrektora OT ARR, właściwego ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wytwórcy / rolnika.
15. Wykreślenie wpisu z rejestru wytwórców / rolników
15.1. Wpis w rejestrze wytwórców / rolników może zostać wykreślony:
1) na pisemny wniosek wytwórcy / rolnika,
2) z urzędu – w przypadku, gdy wytwórca / rolnik nie przestrzega przepisów ustawy.
15.2. W przypadku, gdy wytwórca / rolnik złoży w Centrali ARR pisemną prośbę
o wykreślenie wpisu w rejestrze wytwórców / rolników, wraz z dokumentem
potwierdzającym zapłatę opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 6.5.), Prezes ARR niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni kalendarzowych wyda decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru
wytwórców / rolników oraz wykreśli wpis w rejestrze.
15.3. Prezes ARR w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje z urzędu wykreślenia
wpisu w rejestrze wytwórców w przypadku, gdy wytwórca:
1) nie poinformował ARR o zmianie danych zawartych w rejestrze lub zrobił to po
upływie terminu 14 dni od dnia ich zmiany, lub
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2) złożył niezgodne ze stanem faktycznym:
a) oświadczenie, że w chwili składania wniosku o wpis nie zalegał z wpłatami na
rzecz organów podatkowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
b) oświadczenie o treści zawartej w formularzu Bio_P1_f2.
15.4. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, z urzędu dokonuje wykreślenia
wpisu w rejestrze rolników w przypadku, gdy rolnik:
1) nie poinformuje ARR o zmianie danych zawartych w rejestrze lub zrobi to po
upływie terminu 14 dni od dnia zmiany tych danych,
2) sprzedaje lub zbywa w innej formie biopaliwa ciekłe wytworzone na własny
użytek,
3) utracił zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na mocy decyzji
właściwego naczelnika urzędu celnego.
15.5. Wytwórca, którego wpis wykreślono z rejestru wytwórców z urzędu, z powodu,
o którym mowa w pkt. 15.3. ppkt. 2 lit. b może uzyskać ponowny wpis do tego
rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym Prezes ARR wydał
decyzję o wykreśleniu.
Rolnik, którego wpis wykreślono z rejestru rolników z urzędu z powodu, o którym
mowa w pkt. 15.4. ppkt. 2 i 3 może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się
ostateczna.
16. Zakaz wykonywania działalności regulowanej
16.1. W przypadku, gdy wytwórca:
1) nie usunie naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności
regulowanej, o których mowa w pkt. 6.1 ppkt. 1 lub 2, w terminie określonym
w wezwaniu do usunięcia naruszeń,
2) rażąco narusza warunki wymagane do wykonywania działalności regulowanej,
Prezes ARR może, w drodze decyzji administracyjnej, zakazać wykonywania
działalności regulowanej, o której mowa w pkt. 11.1., co wiąże się z wykreśleniem
z urzędu wpisu w rejestrze wytwórców.
16.2. Przez rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności
regulowanej przez wytwórcę rozumie się:
1) wprowadzanie do obrotu biokomponentów:
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a) bez certyfikatu jakości wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące,
b) niespełniających wymagań jakościowych,
2) cofnięcie przez właściwego dla wytwórcy naczelnika urzędu celnego zezwolenia
na prowadzenie składu podatkowego.
17. Sprawozdawczość
17.1. Wytwórcy są zobowiązani do składania w ARR, w terminie do 45 dni po
zakończeniu

kwartału,

sprawozdań

kwartalnych,

na

formularzu

DPE-4.1

opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki i udostępniony na stronie
internetowej Urzędu: www.ure.gov.pl . Sprawozdanie kwartalne należy wypełnić na
podstawie faktur VAT lub innych dokumentów.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące:
1) ilości i rodzajów:
a) surowców użytych do wytworzenia biokomponentów, ze wskazaniem
surowców pozyskanych na podstawie umów kontraktacji i dostawy
oraz z produkcji własnej,
b) wytworzonych biokomponentów, ze wskazaniem biokomponentów
wytworzonych

z

surowców

pozyskanych

na

podstawie

umów

kontraktacji i dostawy oraz z produkcji własnej,
c) biokomponentów wprowadzonych do obrotu, ze wskazaniem ich
nabywców, w tym sprzedanych producentom biopaliw ciekłych.
2) kosztów

wytworzenia

poszczególnych

rodzajów

biokomponentów,

z wyszczególnieniem zagregowanych:
a) kosztów zakupu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych
rodzajów biokomponentów,
b) kosztów przerobu surowców użytych do wytworzenia poszczególnych
rodzajów biokomponentów,
c) kosztów pozostałych,
d) dochodów ze sprzedaży produktów ubocznych.
17.2. Rolnicy, wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, są zobowiązani do
przekazywania do ARR, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego,
sprawozdań rocznych, na formularzu Bio_P1_f5, zawierających informacje dotyczące
ilości i rodzajów:
1) surowców użytych do wytwarzana biopaliw ciekłych,
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2) biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek.
17.3. ARR poinformuje Urząd Regulacji Energetyki o każdym przypadku niezłożenia
w terminie sprawozdania kwartalnego lub podania przez wytwórcę w tym
sprawozdaniu nieprawdziwych danych.
18. Kary pieniężne
18.1. W przypadku, gdy wytwórca:
1)

wytwarza, magazynuje lub wprowadza do obrotu biokomponenty bez wpisu do
rejestru wytwórców – kara pieniężna wynosi 5 000 zł,

2)

utrudnia czynności kontrolne pracownikom SKT OT ARR – kara pieniężna
wynosi 5 000 zł,

3)

wytworzył więcej niż 25% całości biokomponentów z surowców, które nie
pochodziły z umów kontraktacji, dostawy lub z produkcji własnej – kara
pieniężna wynosi 50% wartości biokomponentów wytworzonych z biomasy
pozyskanej w inny sposób niżej wyżej wymieniony.

18.2. W przypadku, gdy rolnik:
1) wytwarza biopaliwa ciekłe bez wpisu do rejestru – kara pieniężna wynosi
1 000 zł,
2) sprzedaje biopaliwa ciekłe wytworzone na własny użytek lub zbywa je
w innej formie – kara pieniężna wynosi:
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
- powiększona 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 – kara pieniężna wynosi:
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,
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c) 15 000 PLN – gdy wydajność instalacji do wytwarzania biopaliw
ciekłych jest wyższa niż 400 litrów na dobę
- powiększona o iloczyn ilości biopaliw ciekłych wytworzonych ponad
roczny limit i stawki podatku akcyzowego dla oleju napędowego,
4) utrudnia czynności kontrolne pracownikom ARR – kara pieniężna wynosi
1 000 zł,
5) nie złożył w terminie sprawozdania rocznego lub podał w nim nieprawdziwe
dane – kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
18.3. Prezes ARR wymierza kary pieniężne wytwórcom / rolnikom w drodze decyzji
administracyjnych.
18.3. Karę pieniężną należy wpłacić na rachunek ARR wskazany w decyzji o jej
wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji.
19. Formularze
Bio_P1_f1 – Wniosek o wpis do rejestru wytwórców
Bio_P1_f2 – Oświadczenie wytwórcy
Bio_P1_f3 – Wniosek o wpis do rejestru rolników
Bio_P1_f4 – Oświadczenie rolnika
Bio_P1_f5 – Sprawozdanie roczne
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