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USTAWA

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady:

1) wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie wytwarzania biokomponentów;

2) wytwarzania przez rolników biopaliw ciek∏ych na
w∏asny u˝ytek;

3) wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakre-
sie wprowadzania do obrotu biokomponentów
i biopaliw ciek∏ych oraz okreÊlania i realizacji Na-
rodowego Celu Wskaênikowego;

4) przeprowadzania kontroli;

5) sporzàdzania sprawozdawczoÊci i tryb przedk∏ada-
nia sprawozdaƒ.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do paliw cie-
k∏ych przeznaczonych na rezerwy paƒstwowe w rozu-
mieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach
paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42,
poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143,
poz. 1201).

Art. 2. 1. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) surowce rolnicze — roÊliny uprawiane na u˝ytkach
rolnych lub na cz´Êci tych u˝ytków, przeznaczone
do wytwarzania biokomponentów;

2) biomasa — sta∏e lub ciek∏e substancje pochodze-
nia roÊlinnego lub zwierz´cego, które ulegajà bio-
degradacji, pochodzàce z produktów, odpadów
i pozosta∏oÊci z produkcji rolnej oraz leÊnej, prze-
mys∏u przetwarzajàcego ich produkty, a tak˝e cz´-
Êci pozosta∏ych odpadów, które ulegajà biodegra-
dacji, a w szczególnoÊci surowce rolnicze;

3) biokomponenty — bioetanol, biometanol, ester,
dimetyloeter, czysty olej roÊlinny oraz w´glowo-
dory syntetyczne;

4) bioetanol — alkohol etylowy wytwarzany z bioma-
sy, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-bu-
tylowym lub eterze etylo-tert-amylowym;

5) biometanol — alkohol metylowy wytwarzany
z biomasy, w tym biometanol zawarty w eterze
metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-
-amylowym;

6) ester — ester metylowy albo ester etylowy, kwa-
sów t∏uszczowych wytwarzany z biomasy;

7) dimetyloeter — dimetyloeter wytwarzany z bioma-
sy;

8) czysty olej roÊlinny — olej roÊlinny wytwarzany
z roÊlin oleistych przez t∏oczenie, ekstrakcj´ lub za
pomocà porównywalnych metod, czysty lub rafi-
nowany, niemodyfikowany chemicznie;

9) w´glowodory syntetyczne — syntetyczne w´glo-
wodory lub mieszanki syntetycznych w´glowodo-
rów, wytwarzane z biomasy;

10) paliwa ciek∏e — paliwa ciek∏e, o których mowa
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw
(Dz. U. Nr 169, poz. 1200); 

11) biopaliwa ciek∏e:

a) benzyny silnikowe zawierajàce powy˝ej 5,0 %
obj´toÊciowo biokomponentów lub powy˝ej
15,0 % obj´toÊciowo eterów, o których mowa
w pkt 4,

b) olej nap´dowy zawierajàcy powy˝ej 5,0 % ob-
j´toÊciowo biokomponentów,

c) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz
czysty olej roÊlinny — stanowiàce samoistne
paliwa,

d) biogaz — gaz pozyskany z biomasy, 

e) biowodór — wodór pozyskiwany z biomasy, 

f) biopaliwa syntetyczne — syntetyczne w´glowo-
dory lub mieszanki syntetycznych w´glowodo-
rów, wytwarzane z biomasy, stanowiàce samo-
istne paliwa;

12) import — przywóz paliw ciek∏ych, biopaliw cie-
k∏ych, biokomponentów lub surowców do ich wy-
tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
spoza obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej;

13) nabycie wewnàtrzwspólnotowe — przemieszcze-
nie paliw ciek∏ych, biopaliw ciek∏ych, biokompo-
nentów lub surowców do ich wytworzenia na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej z pozosta∏ej cz´-
Êci obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej;

14) wprowadzanie do obrotu — sprzeda˝ lub innà for-
m´ zbycia biokomponentów, paliw ciek∏ych lub

———————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrek-

tywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
8 maja 2003 r. w sprawie wspierania u˝ycia w transporcie
biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. Urz. 
UE L 123 z 17.05.2003, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 188).



biopaliw ciek∏ych, poza procedurà zawieszenia po-
boru akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym;

15) stacja paliwowa — stacj´ paliwowà, o której mo-
wa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw;

16) stacja zak∏adowa — stacj´ zak∏adowà, o której mo-
wa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw;

17) rolnik — osob´ fizycznà, osob´ prawnà oraz jed-
nostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci
prawnej, prowadzàcà w gospodarstwie rolnym
w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969) dzia∏alnoÊç rolniczà w rozumieniu usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176,
z póên. zm.2)) i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.3));

18) wytwórca — przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.4)),
wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakre-
sie wytwarzania, magazynowania lub wprowadza-
nia do obrotu biokomponentów;

19) poÊrednik — przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie przetwarzania lub sprzeda˝y bio-
masy;

20) producent — przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie:

a) wytwarzania, magazynowania, importu lub na-
bycia wewnàtrzwspólnotowego paliw ciek∏ych
lub biopaliw ciek∏ych i wprowadzania ich do ob-
rotu lub

b) importu lub nabycia wewnàtrzwspólnotowego
biokomponentów;

21) magazynowanie — dzia∏alnoÊç gospodarczà pole-
gajàcà na przechowywaniu biokomponentów, pa-
liw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych, przeznaczonych
do wprowadzenia do obrotu;

22) sk∏ad podatkowy — sk∏ad podatkowy, o którym
mowa w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341);

23) inne paliwa odnawialne — paliwa odnawialne in-
ne ni˝ biopaliwa ciek∏e, pochodzàce z odnawial-
nych êróde∏ energii, o których mowa w art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1123), stosowane
w silnikach;

24) Narodowy Cel Wskaênikowy — minimalny udzia∏
biokomponentów i innych paliw odnawialnych
w ogólnej iloÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych
zu˝ywanych w ciàgu roku kalendarzowego
w transporcie, liczony wed∏ug wartoÊci opa∏owej;

25) podmiot realizujàcy Narodowy Cel Wskaênikowy
— przedsi´biorc´ w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w za-
kresie wytwarzania, importu lub nabycia we-
wnàtrzwspólnotowego paliw ciek∏ych lub biopa-
liw ciek∏ych, który sprzedaje lub zbywa je w innej
formie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
zu˝ywa na potrzeby w∏asne.
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107,
poz. 723, Nr 136, poz. 970 i Nr 157, poz. 1119. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143,
poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420,
Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136,
poz. 970 i Nr 157, poz. 1119. 

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127,
Nr 144, poz. 1043 i 1045 i Nr 158, poz. 1121.



2. Przez biopaliwa ciek∏e rozumie si´ tak˝e biopali-
wa produkowane z biomasy i stanowiàce samoistne
paliwa inne ni˝ wymienione w ust. 1 pkt 11. 

3. Przez rolnika rozumie si´ tak˝e:

1) grup´ osób fizycznych prowadzàcych w gospodar-
stwach rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 li-
stopada 1984 r. o podatku rolnym dzia∏alnoÊç rol-
niczà w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod
warunkiem, ˝e grupa ta wytwarza biopaliwa ciek∏e
wy∏àcznie na w∏asny u˝ytek cz∏onków tej grupy;

2) grup´ producentów rolnych w rozumieniu ustawy
z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych
ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229,
poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz z 2005 r.
Nr 175, poz. 1462), pod warunkiem, ˝e grupa ta
wytwarza biopaliwa ciek∏e wy∏àcznie na w∏asny
u˝ytek cz∏onków tej grupy.

Art. 3. 1. Do post´powania przed Prezesem Agencji
Rynku Rolnego stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.5)).

2. Organem wy˝szego stopnia w stosunku do Pre-
zesa Agencji Rynku Rolnego jest minister w∏aÊciwy do
spraw rynków rolnych.

Rozdzia∏ 2

Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania biokomponentów

Art. 4. 1. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wy-
twarzania, magazynowania lub wprowadzania do ob-
rotu biokomponentów jest dzia∏alnoÊcià regulowanà
w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców.

2. Organem prowadzàcym rejestr wytwórców jest
Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwany dalej „organem
rejestrowym”.

Art. 5. 1. Wytwórca jest obowiàzany spe∏niaç na-
st´pujàce warunki:

1) posiadaç tytu∏ prawny do obiektów budowlanych,
w których b´dzie wykonywana dzia∏alnoÊç gospo-
darcza;

2) dysponowaç odpowiednimi urzàdzeniami tech-
nicznymi i obiektami budowlanymi, spe∏niajàcymi
wymagania okreÊlone w szczególnoÊci w przepi-
sach o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych

i o ochronie Êrodowiska, umo˝liwiajàcymi prawi-
d∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej;

3) posiadaç zezwolenie na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego.

2. Dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarza-
nia, magazynowania lub wprowadzania do obrotu
biokomponentów mo˝e wykonywaç wytwórca, który
nie by∏ karany za przest´pstwa skarbowe, przeciwko
mieniu, wiarygodnoÊci dokumentów, a tak˝e przeciw-
ko obrotowi pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi
oraz obrotowi gospodarczemu.

3. Organ rejestrowy, w drodze decyzji administra-
cyjnej, dokonuje wpisu do rejestru wytwórców na pi-
semny wniosek wytwórcy.

4. Wniosek o wpis do rejestru wytwórców zawiera:

1) oznaczenie firmy wytwórcy, jej siedziby i adres;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy
oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze
urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej
(REGON), je˝eli zosta∏ nadany, a w przypadku oso-
by fizycznej równie˝ numer ewidencyjny po-
wszechnego elektronicznego systemu ewidencji
ludnoÊci (PESEL);

3) okreÊlenie:

a) rodzaju i zakresu wykonywanej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

b) miejsca lub miejsc wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej,

c) rodzaju i rocznej wydajnoÊci instalacji do wy-
twarzania biokomponentów;

4) oÊwiadczenie, ˝e w chwili sk∏adania wniosku wy-
twórca nie zalega z wp∏atami na rzecz organów
podatkowych, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego.

5. Wytwórca do∏àcza do wniosku o wpis do reje-
stru wytwórców oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wy-
twórców sà kompletne i zgodne z prawdà;

2) znane mi sà i spe∏niam warunki wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu
biokomponentów, okreÊlone w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopali-
wach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).”.

6. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1) oznaczenie:

a) firmy wytwórcy, jej siedziby i adres,

b) miejsca i dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia;
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———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.



2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz
pe∏nionej funkcji.

7. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych,
o których mowa w ust. 4, organ rejestrowy niezw∏ocz-
nie wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku
w terminie 7 dni od dnia dor´czenia wezwania. Nie-
uzupe∏nienie wniosku w wyznaczonym terminie skut-
kuje odrzuceniem wniosku.

8. Wzór wniosku o wpis do rejestru wytwórców
opracowuje i udost´pnia Agencja Rynku Rolnego.

Art. 6. 1. Wpisowi do rejestru wytwórców podlega-
jà dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1—3.

2. Rejestr wytwórców mo˝e byç prowadzony
w systemie informatycznym.

3. Rejestr wytwórców jest jawny.

Art. 7. Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców
jest obowiàzany informowaç organ rejestrowy o ka˝-
dej zmianie danych zawartych w tym rejestrze,
w szczególnoÊci o zakoƒczeniu lub zawieszeniu wyko-
nywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, w terminie 14 dni
od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreÊle-
nia z rejestru wytwórców.

Art. 8. Organ rejestrowy dokonuje wykreÊlenia
wpisu w rejestrze wytwórców w przypadku:

1) niespe∏nienia warunków wykonywania dzia∏alno-
Êci, o których mowa w art. 5 ust. 1;

2) z∏o˝enia przez wytwórc´ oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 lub ust. 5, niezgodnego
ze stanem faktycznym.

Art. 9. 1. Organ rejestrowy wydaje decyzj´ admini-
stracyjnà o zakazie wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku
gdy wytwórca:

1) nie usunà∏ naruszeƒ warunków wymaganych do
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w wyzna-
czonym przez organ terminie;

2) ra˝àco narusza warunki wymagane do wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Przez ra˝àce naruszenie warunków wymaga-
nych do wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez wytwórc´ rozumie si´:

1) wprowadzenie do obrotu biokomponentów:

a) bez certyfikatu jakoÊci, o którym mowa w art. 22
ust. 1,

b) niespe∏niajàcych wymagaƒ jakoÊciowych okre-
Êlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 6;

2) cofni´cie przez w∏aÊciwego dla podatnika naczel-
nika urz´du celnego zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego.

Art. 10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 11. 1. Wytwarzajàc biokomponenty nale˝y wy-
korzystywaç:

1) surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa
rolnego po∏o˝onego na obszarze co najmniej jed-
nego z paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej na
podstawie umowy kontraktacji zawartej mi´dzy
producentem rolnym prowadzàcym to gospodar-
stwo a wytwórcà lub poÊrednikiem lub

2) biomas´ pozyskiwanà na podstawie umowy do-
stawy zawartej mi´dzy poÊrednikiem a wytwórcà,
lub

3) surowce rolnicze pozyskiwane z produkcji w∏asnej
wytwórców.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, sà zawierane
na okres nie krótszy ni˝ 5 lat.

3. Udzia∏ biokomponentów wytwarzanych z bio-
masy pozyskiwanej w sposób inny ni˝ okreÊlony
w ust. 1 nie mo˝e przekraczaç w skali roku 25 % ca∏o-
Êci biokomponentów wytwarzanych przez tego wy-
twórc´.

Art. 12. Umowa kontraktacji lub umowa dostawy
zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie iloÊci i rodzajów:

a) surowców rolniczych przewidzianych do dostar-
czenia wytwórcy lub poÊrednikowi przez produ-
centa rolnego lub

b) biomasy przewidzianej do dostarczenia wy-
twórcy przez poÊrednika 

— w poszczególnych latach obowiàzywania umo-
wy;

2) cen´ za jednostk´ masy lub obj´toÊci dostarczone-
go surowca rolniczego lub innego rodzaju bioma-
sy;

3) okreÊlenie minimalnych wymagaƒ jakoÊci surow-
ca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;

4) termin p∏atnoÊci za dostarczone surowce rolnicze
lub inny rodzaj biomasy, który nie mo˝e byç d∏u˝-
szy ni˝ 30 dni od dnia ich dostarczenia;

5) termin obowiàzywania umowy;

6) okreÊlenie odpowiedzialnoÊci stron z tytu∏u niedo-
trzymania warunków umowy;

7) postanowienia dotyczàce zmiany i rozwiàzania
umowy.
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Rozdzia∏ 3

Zasady wytwarzania przez rolników 
biopaliw ciek∏ych na w∏asny u˝ytek

Art. 13. 1. Rolnicy mogà wytwarzaç biopaliwa cie-
k∏e, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c—f
i ust. 2, na w∏asny u˝ytek, po uzyskaniu wpisu do reje-
stru rolników wytwarzajàcych biopaliwa ciek∏e na w∏a-
sny u˝ytek, zwanego dalej „rejestrem rolników”.

2. Rejestr rolników prowadzi organ rejestrowy.

Art. 14. 1. Rolnik wytwarzajàc biopaliwa ciek∏e na
w∏asny u˝ytek jest obowiàzany spe∏niaç nast´pujàce
warunki:

1) dysponowaç odpowiednimi urzàdzeniami tech-
nicznymi i obiektami budowlanymi, spe∏niajàcymi
wymagania okreÊlone w szczególnoÊci w przepi-
sach o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych
i o ochronie Êrodowiska, umo˝liwiajàcymi prawi-
d∏owe wytwarzanie biopaliw ciek∏ych;

2) posiadaç zezwolenie na prowadzenie sk∏adu po-
datkowego.

2. Organ rejestrowy dokonuje wpisu do rejestru
rolników na pisemny wniosek rolnika i po z∏o˝eniu
oÊwiadczenia o spe∏nieniu warunków, o których mo-
wa w ust. 1.

3. Wniosek o wpis do rejestru rolników zawiera:

1) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo
nazw´ i adres siedziby rolnika, a w przypadku
grup, o których mowa w art. 2 ust. 3 — imiona, na-
zwiska i adresy cz∏onków grupy lub nazw´ grupy
i jej siedzib´;

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie prze-
pisów o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie p∏atnoÊci, o ile taki nu-
mer posiada;

3) okreÊlenie:

a) miejsca i rodzaju wytwarzanych biopaliw cie-
k∏ych na w∏asny u˝ytek,

b) rodzaju i wydajnoÊci instalacji do wytwarzania
biopaliw ciek∏ych na w∏asny u˝ytek,

c) maksymalnej dopuszczalnej iloÊci biopaliw cie-
k∏ych, do wytwarzania których rolnik jest
uprawniony w okresie roku kalendarzowego,

d) powierzchni u˝ytków rolnych b´dàcych w po-
siadaniu rolnika, a w przypadku grup, o których
mowa w art. 2 ust. 3 — b´dàcych w posiadaniu
cz∏onków grupy.

4. Rolnik do∏àcza do wniosku o wpis do rejestru
rolników:

1) oÊwiadczenie nast´pujàcej treÊci:

„OÊwiadczam, ˝e:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru
rolników wytwarzajàcych biopaliwa ciek∏e na
w∏asny u˝ytek sà kompletne i zgodne z prawdà;

2) znany mi jest i spe∏niam warunek, o którym
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o biokomponentach i biopaliwach cie-
k∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199);

3) zobowiàzuj´ si´ do:

a) wytwarzania biopaliw ciek∏ych na w∏asny
u˝ytek w sk∏adzie podatkowym,

b) niesprzedawania i niezbywania w innej for-
mie biopaliw ciek∏ych, przestrzegania wyma-
gaƒ jakoÊciowych, nieprzekraczania dopusz-
czalnego limitu iloÊci wytworzonych biopa-
liw ciek∏ych, sk∏adania rocznych sprawozdaƒ,
a tak˝e przestrzegania innych wymagaƒ wy-
nikajàcych z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o biokomponentach i biopaliwach ciek∏ych.”;

2) dokumenty potwierdzajàce dane, o których mowa
w ust. 3 pkt 3 lit. d.

5. OÊwiadczenie powinno równie˝ zawieraç:

1) imi´, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo
nazw´ i adres siedziby rolnika, a w przypadku
grup, o których mowa w art. 2 ust. 3 — imiona, na-
zwiska i adresy cz∏onków grupy lub nazw´ grupy
i jej siedzib´;

2) oznaczenie miejsca i dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia;

3) podpis rolnika, a w przypadku:

a) grupy osób fizycznych, o której mowa w art. 2
ust. 3 pkt 1 — podpisy cz∏onków tej grupy,

b) grupy producentów rolnych, o której mowa
w art. 2 ust. 3 pkt 2 — podpisy cz∏onków tej gru-
py lub osób jà reprezentujàcych.

6. W przypadku gdy wniosek nie zawiera danych,
o których mowa w ust. 3, przepis art. 5 ust. 7 stosuje
si´ odpowiednio.

7. Wzór wniosku o wpis do rejestru rolników opra-
cowuje i udost´pnia Agencja Rynku Rolnego.

Art. 15. 1. Wpisowi do rejestru rolników podlegajà
dane, o których mowa w art. 14 ust. 3.

2. Rejestr rolników mo˝e byç prowadzony w syste-
mie informatycznym.

3. Rejestr rolników jest jawny.

Art. 16. Przepis art. 7 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku zmiany danych zawartych w rejestrze
rolników, a tak˝e zakoƒczenia lub zawieszenia wytwa-
rzania biopaliw ciek∏ych na w∏asny u˝ytek.
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Art. 17. 1. Organ rejestrowy wydaje zaÊwiadczenie
o wpisie do rejestru rolników, w terminie 14 dni od
dnia wp∏ywu kompletnego wniosku wraz z oÊwiadcze-
niem. 

2. ZaÊwiadczenie o wpisie do rejestru rolników za-
wiera dane, o których mowa w art. 14 ust. 3, oraz da-
t´ wpisu i numer w rejestrze rolników.

3. W przypadku wezwania rolnika do uzupe∏nienia
wniosku o wpis do rejestru rolników, termin, o którym
mowa w ust. 1, biegnie od dnia wp∏ywu uzupe∏nione-
go wniosku.

Art. 18. Organ rejestrowy, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, odmawia wpisu do rejestru rolników,
w przypadku gdy rolnik nie spe∏nia warunków, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 19. 1. Wpis w rejestrze rolników podlega wy-
kreÊleniu przez organ rejestrowy albo na wniosek rol-
nika.

2. Organ rejestrowy, w drodze decyzji administracyj-
nej, wykreÊla wpis w rejestrze rolników w przypadku:

1) gdy rolnik sprzedaje lub zbywa w innej formie bio-
paliwa ciek∏e wytworzone na w∏asny u˝ytek;

2) cofni´cia przez w∏aÊciwego dla podatnika naczel-
nika urz´du celnego zezwolenia na prowadzenie
sk∏adu podatkowego.

3. Rolnik, którego wpis wykreÊlono z rejestru rolni-
ków, mo˝e uzyskaç ponowny wpis do tego rejestru nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat od dnia, w którym decy-
zja o wykreÊleniu z rejestru na podstawie ust. 2 sta∏a
si´ ostateczna. 

Art. 20. Wytwarzane przez rolników biopaliwa cie-
k∏e na w∏asny u˝ytek powinny spe∏niaç wymagania ja-
koÊciowe okreÊlone w przepisach o systemie monito-
rowania i kontrolowania jakoÊci paliw.

Art. 21. 1. Zabrania si´:

1) wytwarzania przez rolników biopaliw ciek∏ych na
w∏asny u˝ytek, innych ni˝ okreÊlone w art. 2 ust. 1
pkt 11 lit. c—f i ust. 2;

2) sprzedawania lub zbywania w innej formie biopa-
liw ciek∏ych wytworzonych na w∏asny u˝ytek przez
rolników;

3) wytwarzania przez rolników biopaliw ciek∏ych na
w∏asny u˝ytek w iloÊci przekraczajàcej w okresie
roku kalendarzowego limit okreÊlony w ust. 2 i 3.

2. Dla estru oraz czystego oleju roÊlinnego stano-
wiàcych samoistne paliwo, roczny limit ustala si´ na
100 litrów na hektar powierzchni u˝ytków rolnych b´-
dàcych w posiadaniu rolnika.

3. Dla biopaliw ciek∏ych: bioetanolu, biometanolu,
dimetyloeteru, biogazu, biowodoru oraz biopaliw syn-

tetycznych, a tak˝e biopaliw, o których mowa w art. 2
ust. 2, roczny limit ustala si´ jako obj´toÊç odpowiada-
jàcà pod wzgl´dem wartoÊci opa∏owej 100 litrom ole-
ju nap´dowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41,
na hektar powierzchni u˝ytków rolnych b´dàcych
w posiadaniu rolnika.

Rozdzia∏ 4

Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów
i biopaliw ciek∏ych oraz zasady okreÊlania i realizacji

Narodowego Celu Wskaênikowego

Art. 22. 1. Biokomponenty wprowadzane do obro-
tu lub wykorzystywane przez producentów do wytwa-
rzania paliw ciek∏ych lub biopaliw ciek∏ych powinny
spe∏niaç wymagania jakoÊciowe potwierdzone certyfi-
katem jakoÊci wydanym przez akredytowane jednost-
ki certyfikujàce.

2. Badania jakoÊci biokomponentów wykonujà
akredytowane laboratoria badawcze.

3. Akredytowane jednostki certyfikujàce ka˝dora-
zowo informujà organ rejestrowy o wydaniu lub cof-
ni´ciu certyfikatu jakoÊci, o którym mowa w ust. 1.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz
akredytowanych jednostek certyfikujàcych uprawnio-
nych do wydawania certyfikatów jakoÊci biokompo-
nentów.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb wydawania certyfika-
tów jakoÊci biokomponentów przez akredytowane jed-
nostki certyfikujàce, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc obowiàzujàce wymagania normaliza-
cyjne i normatywne do przeprowadzania badaƒ i orze-
kania w sprawach jakoÊci. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wymagania jakoÊciowe dla biokomponentów,

2) metody badaƒ jakoÊci biokomponentów,

3) sposób pobierania próbek biokomponentów

— bioràc pod uwag´ stan wiedzy technicznej oraz
postanowienia w∏aÊciwych norm w tym zakresie.

Art. 23. 1. Podmiot realizujàcy Narodowy Cel
Wskaênikowy jest obowiàzany zapewniç w danym ro-
ku co najmniej minimalny udzia∏ biokomponentów
i innych paliw odnawialnych w ogólnej iloÊci paliw
ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych sprzedawanych, zbywa-
nych w innej formie lub zu˝ywanych przez niego na
potrzeby w∏asne.
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2. Minimalny udzia∏, o którym mowa w ust. 1:

1) liczony jest wed∏ug wartoÊci opa∏owej poszczegól-
nych biokomponentów;

2) jest równy Narodowemu Celowi Wskaênikowemu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wartoÊç opa∏owà poszcze-
gólnych biokomponentów i paliw ciek∏ych uwzgl´d-
niajàc stan wiedzy technicznej w tym zakresie.

Art. 24. 1. Rada Ministrów, co 3 lata, do dnia
15 czerwca danego roku, okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, Narodowe Cele Wskaênikowe na kolejne 6 lat,
bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊci surowcowe i wytwór-
cze, mo˝liwoÊci bran˝y paliwowej oraz przepisy Unii
Europejskiej w tym zakresie.

2. W przypadku wystàpienia na rynku nadzwyczaj-
nych zdarzeƒ skutkujàcych zmianà warunków zaopa-
trzenia w surowce rolnicze lub biomas´, Rada Mini-
strów mo˝e obni˝yç, w drodze rozporzàdzenia, Naro-
dowy Cel Wskaênikowy wyznaczony na dany rok ka-
lendarzowy.

Art. 25. 1. Dystrybutory u˝ywane na stacjach pali-
wowych do biopaliw ciek∏ych oznakowuje si´ w sposób
umo˝liwiajàcy identyfikacj´ rodzaju biopaliwa ciek∏ego
i udzia∏ów obj´toÊciowych, wyra˝onych w procentach,
biokomponentów zawartych w tym biopaliwie.

2. Wymóg oznakowania dystrybutorów, o którym
mowa w ust. 1, dotyczy tak˝e dystrybutorów na sta-
cjach zak∏adowych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób oznakowania dys-
trybutorów, o których mowa w ust. 1 i 2, bioràc pod
uwag´ w szczególnoÊci mo˝liwoÊç wyraênego rozró˝-
nienia rodzajów paliw.

Art. 26. Przedsi´biorcy, o których mowa w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakoÊci paliw, wprowadzajàcy do ob-
rotu biopaliwa ciek∏e na stacjach paliwowych, sà obo-
wiàzani do zamieszczania czytelnych informacji o do-
st´pnoÊci biopaliw ciek∏ych na tych stacjach.

Art. 27. 1. Kontrol´ w zakresie:
1) jakoÊci biokomponentów wprowadzanych do ob-

rotu,
2) oznakowania dystrybutorów, o którym mowa

w art. 25, 
3) zamieszczania informacji, o której mowa w art. 26
— prowadzi Inspekcja Handlowa.

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 25, z póên. zm.6)).

3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakoÊci paliw.

Art. 28. Koncesje na wytwarzanie biopaliw cie-
k∏ych oraz na obrót tymi paliwami udzielane sà na za-
sadach okreÊlonych w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne.

Rozdzia∏ 5

Zasady przeprowadzania kontroli

Art. 29. 1. Organ rejestrowy jest uprawniony do
kontroli:

1) wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, o której
mowa w art. 4 ust. 1;

2) wytwarzania przez rolników biopaliw ciek∏ych na
w∏asny u˝ytek;

3) przestrzegania wymagaƒ, o których mowa
w art. 21 ust. 1.

2. CzynnoÊci kontrolne wykonujà pracownicy or-
ganu rejestrowego na podstawie pisemnego upowa˝-
nienia oraz po okazaniu legitymacji s∏u˝bowej.

3. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imi´, nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej osoby przeprowadzajàcej
kontrol´;

2) oznaczenie kontrolowanego;

3) okreÊlenie zakresu kontroli;

4) okreÊlenie czasu trwania kontroli;

5) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

6) oznaczenie organu kontroli;

7) okreÊlenie miejsca kontroli;

8) okreÊlenie daty i miejsca wystawienia upowa˝nie-
nia;

9) podpis osoby wystawiajàcej upowa˝nienie, z po-
daniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

10) pouczenie o prawach i obowiàzkach kontrolowa-
nego;

11) termin wa˝noÊci upowa˝nienia.

4. Osoby upowa˝nione do przeprowadzania kon-
troli sà uprawnione do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektów, lokali
lub ich cz´Êci, gdzie jest wykonywana dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 4 ust. 1, a tak˝e wytwarzanie
przez rolników biopaliw ciek∏ych na w∏asny u˝y-
tek;
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2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okaza-
nia dokumentów lub innych noÊników informacji
oraz udost´pniania danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli.

5. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´ w obec-
noÊci:

1) przedsi´biorcy lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej, w przypadku kontroli dzia∏alnoÊci, o której
mowa w art. 4 ust. 1;

2) rolnika lub osoby przez niego upowa˝nionej,
w przypadku kontroli wytwarzania przez tego rol-
nika biopaliw ciek∏ych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´ proto-
kó∏, który powinien zawieraç tak˝e wnioski i zalecenia
oraz informacj´ o sposobie z∏o˝enia zastrze˝eƒ co do
jego treÊci. Termin do z∏o˝enia zastrze˝eƒ nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 7 dni od dnia dor´czenia protoko∏u.

7. W przypadku odmowy podpisania protoko∏u
przez kontrolowanego przeprowadzajàcy kontrol´ za-
mieszcza stosownà adnotacj´ w tym protokole. 

8. Organ rejestrowy mo˝e upowa˝niç do przepro-
wadzania kontroli inny organ administracji wyspecja-
lizowany w kontroli danego rodzaju dzia∏alnoÊci; prze-
pisy ust. 2—7 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 6

Zasady sporzàdzania sprawozdawczoÊci 
i tryb przedk∏adania sprawozdaƒ

Art. 30. 1. Wytwórcy sà obowiàzani do przekazy-
wania, w terminie do 45 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u,
Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki oraz Prezeso-
wi Agencji Rynku Rolnego sprawozdaƒ kwartalnych
sporzàdzonych na podstawie faktur VAT lub innych
dokumentów, zawierajàcych informacje dotyczàce: 

1) iloÊci i rodzajów:

a) surowców u˝ytych do wytworzenia biokompo-
nentów, ze wskazaniem surowców pozyska-
nych na podstawie umów kontraktacji i dosta-
wy, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2,
oraz z produkcji w∏asnej,

b) wytworzonych biokomponentów, ze wskaza-
niem biokomponentów wytworzonych z surow-
ców pozyskanych na podstawie umów kontrak-
tacji i dostawy, o których mowa w art. 11 ust. 1
pkt 1 i 2, oraz z produkcji w∏asnej,

c) biokomponentów wprowadzonych do obrotu,
ze wskazaniem ich nabywców, w tym sprzeda-
nych producentom biopaliw ciek∏ych;

2) kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów
biokomponentów, z wyszczególnieniem zagrego-
wanych:

a) kosztów zakupu surowców u˝ytych do wytwo-
rzenia poszczególnych rodzajów biokomponen-
tów,

b) kosztów przerobu surowców u˝ytych do wy-
tworzenia poszczególnych rodzajów biokompo-
nentów,

c) kosztów pozosta∏ych,

d) dochodów ze sprzeda˝y produktów ubocznych.

2. Producenci sà obowiàzani do przekazywania,
w terminie do 45 dni po zakoƒczeniu kwarta∏u, Preze-
sowi Urz´du Regulacji Energetyki, sprawozdaƒ kwar-
talnych sporzàdzonych na podstawie faktur VAT lub
innych dokumentów zawierajàcych informacje doty-
czàce:

1) iloÊci i rodzajów:

a) wytworzonych paliw ciek∏ych i biopaliw cie-
k∏ych,

b) wprowadzonych do obrotu paliw ciek∏ych,
z okreÊleniem zawartoÊci biokomponentów
w tych paliwach,

c) wprowadzonych do obrotu biopaliw ciek∏ych,
z okreÊleniem zawartoÊci biokomponentów
w tych biopaliwach,

d) biopaliw ciek∏ych przeznaczonych do zastoso-
wania w wybranych flotach, o których mowa
w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakoÊci paliw,

e) biopaliw ciek∏ych zu˝ytych na potrzeby w∏asne;

2) kosztów wytworzenia poszczególnych rodzajów
paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych, z wyszczegól-
nieniem zagregowanych kosztów:

a) zakupu biokomponentów,

b) zakupu surowców innych ni˝ biokomponenty,
u˝ytych do wytworzenia poszczególnych rodza-
jów paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych,

c) przerobu surowców u˝ytych do wytworzenia
poszczególnych rodzajów paliw ciek∏ych i bio-
paliw ciek∏ych,

d) pozosta∏ych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przekazuje, w terminie do 45 dni po zakoƒczeniu
kwarta∏u, Prezesowi Urz´du Regulacji Energetyki oraz
Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, sporzàdzone we-
d∏ug kodów CN, na podstawie danych z systemów ad-
ministracji celnej prowadzonych na podstawie odr´b-
nych przepisów, sprawozdanie kwartalne zawierajàce
informacje dotyczàce iloÊci i rodzajów biokomponen-
tów, paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych importowanych
oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnàtrzw-
spólnotowego przez producentów. 

4. Prezes Urz´du Regulacji Energetyki, na podsta-
wie sprawozdaƒ kwartalnych, o których mowa
w ust. 1—3, sporzàdza zbiorczy raport kwartalny doty-
czàcy rynku biokomponentów, paliw ciek∏ych i biopa-
liw ciek∏ych i przekazuje go ministrom w∏aÊciwym do
spraw: finansów publicznych, gospodarki, rynków rol-
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nych oraz Êrodowiska, w terminie do 75 dni po zakoƒ-
czeniu kwarta∏u.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres raportu,
o którym mowa w ust. 4, uwzgl´dniajàc zakres infor-
macji zawartych w sprawozdaniach, o których mowa
w ust. 1—3.

Art. 31. 1. Rolnicy, wytwarzajàcy biopaliwa ciek∏e
na w∏asny u˝ytek, sà obowiàzani do przekazywania,
w terminie do 45 dni po zakoƒczeniu roku kalendarzo-
wego, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, sprawozdaƒ
rocznych zawierajàcych informacje dotyczàce iloÊci
i rodzajów:

1) surowców u˝ytych do wytworzenia biopaliw cie-
k∏ych;

2) biopaliw ciek∏ych wytworzonych i zu˝ytych na w∏a-
sny u˝ytek.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego na podstawie da-
nych zawartych w rejestrze rolników oraz sprawozdaƒ
rocznych, o których mowa w ust. 1, sporzàdza zbiorczy
raport roczny zawierajàcy:

1) wykaz rolników wytwarzajàcych biopaliwa ciek∏e
na w∏asny u˝ytek;

2) informacje o iloÊci i rodzajach:

a) surowców u˝ytych przez rolników do wytworze-
nia biopaliw ciek∏ych na w∏asny u˝ytek,

b) biopaliw ciek∏ych wytworzonych i zu˝ytych
przez rolników na w∏asny u˝ytek.

3. Zbiorczy raport roczny, o którym mowa w ust. 2,
Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje ministrom
w∏aÊciwym do spraw: finansów publicznych, gospo-
darki, rynków rolnych oraz Êrodowiska, do dnia 15 mar-
ca nast´pnego roku.

Art. 32. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
na podstawie analiz, zbiorczych raportów kwartal-
nych, o których mowa w art. 30 ust. 4, zbiorczego ra-
portu rocznego, o którym mowa w art. 31 ust. 2, oraz
informacji przekazanych przez ministrów w∏aÊciwych
do spraw: finansów publicznych, nauki, rozwoju regio-
nalnego, rynków rolnych, Êrodowiska i transportu,
sporzàdza corocznie i przedstawia Radzie Ministrów
raport dla Komisji Europejskiej zawierajàcy w szcze-
gólnoÊci informacje dotyczàce:

1) dzia∏aƒ podj´tych dla promocji u˝ycia biopaliw cie-
k∏ych lub innych paliw odnawialnych w transporcie,

2) Êrodków krajowych przeznaczonych na produkcj´
biomasy do wykorzystania energetycznego inne-
go ni˝ transport,

3) iloÊci i rodzajów:

a) paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych wprowadzo-
nych do obrotu,

b) biopaliw ciek∏ych wytworzonych przez rolników
na w∏asny u˝ytek,

4) realizacji Narodowego Celu Wskaênikowego

— i przekazuje go Komisji Europejskiej do dnia
30 czerwca nast´pnego roku po up∏ywie roku, które-
go dotyczy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏a-
sza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ra-
port, o którym mowa w ust. 1, do dnia 30 czerwca na-
st´pnego roku po up∏ywie roku, którego dotyczy.

Rozdzia∏ 7

Kary pieni´˝ne

Art. 33. 1. Karze pieni´˝nej podlega ten, kto:

1) wytwarza, magazynuje lub wprowadza do obrotu
biokomponenty bez wpisu do rejestru, o którym
mowa w art. 4 ust. 1;

2) b´dàc przedsi´biorcà wykonujàcym dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 4 ust. 1, utrudnia czynnoÊci
kontrolne, o których mowa w art. 29;

3) b´dàc wytwórcà wytwarza biokomponenty z bio-
masy pozyskiwanej w inny sposób ni˝ na podsta-
wie umów kontraktacji lub dostawy, o których mo-
wa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, lub z produkcji w∏asnej,
których udzia∏ przekracza w skali roku 25 % ca∏o-
Êci biokomponentów wytworzonych przez tego
wytwórc´;

4) wprowadza do obrotu biokomponenty niespe∏nia-
jàce wymagaƒ jakoÊciowych;

5) b´dàc podmiotem realizujàcym Narodowy Cel
Wskaênikowy, nie zapewni∏ w danym roku mini-
malnego udzia∏u biokomponentów i innych paliw
odnawialnych w ogólnej iloÊci paliw ciek∏ych i bio-
paliw ciek∏ych sprzedanych lub zbytych w innej
formie przez ten podmiot lub zu˝ytych przez niego
na potrzeby w∏asne;

6) nie oznakowuje dystrybutora na stacji paliwowej
lub stacji zak∏adowej, w sposób, o którym mowa
w art. 25 ust. 1;

7) b´dàc przedsi´biorcà, o którym mowa w ustawie
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowa-
nia i kontrolowania jakoÊci paliw, wprowadzajà-
cym do obrotu biopaliwa ciek∏e, na co najmniej
dziesi´ciu w∏asnych, patronackich lub partner-
skich stacjach paliwowych, nie podaje informacji,
o których mowa w art. 26;

8) nie z∏o˝y∏ w terminie sprawozdania kwartalnego,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub 2, lub poda∏
w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane; 

9) b´dàc rolnikiem wytwarzajàcym biopaliwa ciek∏e
na w∏asny u˝ytek:
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a) wytwarza biopaliwa ciek∏e bez wpisu do reje-
stru, o którym mowa w art. 13 ust. 1,

b) sprzedaje biopaliwa ciek∏e lub zbywa je w innej
formie,

c) wytworzy∏ biopaliwa ciek∏e w iloÊci przekracza-
jàcej w ciàgu roku limit okreÊlony w art. 21
ust. 2 lub 3,

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

e) nie z∏o˝y∏ w terminie sprawozdania rocznego,
o którym mowa w art. 31 ust. 1, lub poda∏ w tym
sprawozdaniu nieprawdziwe dane.

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2,
6—8 kara pieni´˝na, o której mowa w ust. 1, wynosi
5 000 z∏.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ka-
ra pieni´˝na wynosi 50 % wartoÊci biokomponentów
wytworzonych z biomasy pozyskiwanej w inny spo-
sób ni˝ na podstawie umów kontraktacji lub dostawy,
o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, lub z produk-
cji w∏asnej, których udzia∏ przekracza w skali roku
25 % ca∏oÊci biokomponentów wytworzonych przez
tego wytwórc´.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
kara pieni´˝na wynosi 50 % wartoÊci biokomponen-
tów wprowadzonych do obrotu w ciàgu 30 dni poprze-
dzajàcych kontrol´.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wy-
sokoÊç kary pieni´˝nej oblicza si´ wed∏ug wzoru:

K = 0,5 x W x (M – R)/100 %

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:

K — wysokoÊç kary, wyra˝onà w z∏otych,

W — ogólnà wartoÊç paliw ciek∏ych i biopaliw cie-
k∏ych sprzedanych lub zbytych w innej formie
przez podmiot podlegajàcy karze, a tak˝e zu˝y-
tych przez niego na potrzeby w∏asne, liczonà
za rok, w którym podmiot ten nie zrealizowa∏
obowiàzku wynikajàcego z art. 23 ust. 1, wyra-
˝onà w z∏otych,

M — wysokoÊç Narodowego Celu Wskaênikowego,
do którego realizacji by∏ zobowiàzany pod-
miot podlegajàcy karze, wyra˝onà w procen-
tach, 

R — wysokoÊç zrealizowanego udzia∏u biokompo-
nentów i innych paliw odnawialnych w ogól-
nej iloÊci paliw ciek∏ych i biopaliw ciek∏ych
sprzedanych lub zbytych w innej formie przez
podmiot podlegajàcy karze, a tak˝e zu˝ytych
przez niego na potrzeby w∏asne w roku, w któ-
rym podmiot ten nie zrealizowa∏ obowiàzku
wynikajàcego z art. 23 ust. 1, wyra˝onà w pro-
centach.

6. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 9
lit. a, d lub e kara pieni´˝na wynosi 1 000 z∏.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9
lit. b, kara pieni´˝na wynosi:

1) 10 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarza-
nia biopaliw ciek∏ych przez rolnika jest mniejsza
ni˝ 200 litrów na dob´;

2) 20 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarza-
nia biopaliw ciek∏ych przez rolnika wynosi od 
200 litrów na dob´ do 400 litrów na dob´;

3) 30 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarza-
nia biopaliw ciek∏ych przez rolnika jest wy˝sza ni˝
400 litrów na dob´.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9
lit. c, kara pieni´˝na wynosi:

1) 5 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarza-
nia biopaliw ciek∏ych przez rolnika jest mniejsza
ni˝ 200 litrów na dob´;

2) 10 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwa-
rzania biopaliw ciek∏ych przez rolnika wynosi od
200 litrów na dob´ do 400 litrów na dob´;

3) 15 000 z∏ — gdy wydajnoÊç instalacji do wytwarza-
nia biopaliw ciek∏ych przez rolnika jest wy˝sza ni˝
400 litrów na dob´.

9. Kar´ pieni´˝nà, o której mowa w ust. 1, wymie-
rza, w drodze decyzji administracyjnej:

1) w zakresie pkt 1—3 i 9 — Prezes Agencji Rynku
Rolnego;

2) w zakresie pkt 4, 6 i 7 — wojewódzki inspektor in-
spekcji handlowej;

3) w zakresie pkt 5 i 8 — Prezes Urz´du Regulacji
Energetyki.

10. Organy, o których mowa w ust. 9 pkt 2 i 3, prze-
kazujà Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacje
o karach wymierzonych wytwórcom.

11. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych stanowià do-
chód Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.

12. Do egzekucji kar pieni´˝nych stosuje si´ prze-
pisy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 34. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 401 po ust. 13 dodaje si´ ust. 13a i 13b
w brzmieniu:

„13a. Przychodami Narodowego Funduszu sà tak-
˝e wp∏ywy z kar pieni´˝nych wymierzanych
na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
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25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i bio-
paliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199).

13b. Przychody, o których mowa w ust. 13a, prze-
znacza si´ wy∏àcznie na wspieranie dzia∏al-
noÊci zwiàzanej z wytwarzaniem biokompo-
nentów i biopaliw ciek∏ych.”;

2) w art. 406 w ust. 1 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a
w brzmieniu:

„9a) wspieranie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wytwa-
rzaniem biokomponentów i biopaliw cie-
k∏ych;”.

Art. 35. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68,
poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 31 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do rolni-
ków wyst´pujàcych z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie sk∏adu podatko-
wego, w którym b´dà wykonywane, zgodnie
z ustawà z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U.
Nr 169, poz. 1199), wy∏àcznie czynnoÊci pole-
gajàce na wytwarzaniu na w∏asny u˝ytek es-
tru lub czystego oleju roÊlinnego, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.”;

2) w art. 44 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisów ust. 2 pkt 2—4 nie stosuje si´ do
rolników prowadzàcych sk∏ad podatkowy,
w którym sà wykonywane, zgodnie z ustawà
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach
i biopaliwach ciek∏ych, wy∏àcznie czynnoÊci
polegajàce na wytwarzaniu na w∏asny u˝ytek
estru lub czystego oleju roÊlinnego, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 36. 1. Rada Ministrów okreÊli po raz pierwszy
Narodowe Cele Wskaênikowe, o których mowa
w art. 24, do dnia 15 czerwca 2007 r.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki og∏osi
do dnia 30 czerwca 2007 r. pierwszy raport, o którym
mowa w art. 32 ust. 1.

3. Pierwszy raport, o którym mowa w ust. 2:

1) sporzàdzany jest na podstawie analiz oraz infor-
macji przekazanych przez ministrów w∏aÊciwych
do spraw: finansów publicznych, nauki, rozwoju
regionalnego, rynków rolnych, Êrodowiska i trans-
portu;

2) zawiera równie˝ Narodowe Cele Wskaênikowe wy-
znaczone na lata 2008—2010.

Art. 37. Rada Ministrów przyjmie wieloletni pro-
gram promocji biopaliw lub innych paliw odnawial-
nych na lata 2008—2014, który w szczególnoÊci b´dzie
uwzgl´dnia∏:

1) wieloletnie zwolnienia i obni˝ki stawek podatku ak-
cyzowego dla biokomponentów, biopaliw lub in-
nych paliw odnawialnych;

2) wsparcie finansowe, ze Êrodków publicznych,
w tym Êrodków funduszy Unii Europejskiej w ra-
mach Narodowej Strategii SpójnoÊci, na wsparcie
finansowe inwestycji w zakresie wytwarzania bio-
komponentów, biopaliw ciek∏ych lub innych paliw
odnawialnych;

3) wsparcie dla transportu publicznego dzia∏ajàcego
w aglomeracjach miejskich, w uzdrowiskach, na
obszarach chroniàcych Êrodowisko naturalne, wy-
korzystujàcego biopaliwa ciek∏e lub inne paliwa
odnawialne w iloÊci co najmniej dwukrotnie wy˝-
szej od celów okreÊlonych w Narodowym Celu
Wskaênikowym;

4) wsparcie badaƒ zwiàzanych z opracowywaniem
nowych rodzajów biopaliw ciek∏ych lub innych pa-
liw odnawialnych, zwiàzanych z tym nowych roz-
wiàzaƒ konstrukcyjnych, jak te˝ wdro˝eƒ eskplo-
atacyjnych;

5) wsparcie programów edukacyjnych promujàcych
szerokie wykorzystanie biopaliw ciek∏ych lub in-
nych paliw odnawialnych.

Art. 38. Do spraw wszcz´tych na podstawie usta-
wy, o której mowa w art. 41, a niezakoƒczonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy. 

Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 41,
zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie nowych prze-
pisów wykonawczych wydanych na podstawie niniej-
szej ustawy.

Art. 40. Rejestr przedsi´biorców wytwarzajàcych
lub magazynujàcych biokomponenty, o którym mowa
w ustawie wymienionej w art. 41, staje si´ rejestrem
wytwórców w rozumieniu niniejszej ustawy. 

Art. 41. Traci moc ustawa z dnia 2 paêdziernika
2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach
ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1934, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 78, poz. 683).

Art. 42. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2007 r.
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