
                                                                 

 

 

BIOCONTROL Sp. z o.o.                           ADMINISTRATOR SYSTEMU CERTYFIKACJI BIOMASY - KSUB.PL       

ul. J. Waszyngtona 34/36                                                Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy 
81-342 Gdynia                                                                          Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000528256 
www.bio-control.pl                                                                                          NIP 9571075622; REGON 222183135 

Gdynia, dn. 28 marca 2018 r. 

 
 
Administrator KSUB.pl 
Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy 
ul. Waszyngtona 34-36 
81-342 Gdynia 
 
 
 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWELIZACJI 
USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRODŁACH ENERGII 

 
 

Przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja wprowadza wiele zmian 

związanych z definicjami w obszarze energetyki biomasowej i współspalania. Definicja 

biomasy, w stosunku do wcześniejszej wersji projektu, została poszerzona o „przetworzoną 

biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla”. Natomiast na 

wniosek resortu rolnictwa, z definicji biomasy wykreślono ujęcie ziaren zbóż 

pełnowartościowych.  

Ministerstwo Energii proponuje też poprawienie definicji drewna energetycznego, 

rozumianego w nowym projekcie jako „surowiec drzewny, który ze względu na cechy 

jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową 

uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie, a także surowiec drzewny stanowiący 

biomasę pochodzenia rolniczego”. W praktyce oznacza to, że drewnem energetycznym 

będzie również surowiec drzewny pozyskany z sadów, ale również zrębka z plantacji 

energetycznych (wierzba, topola, inne).  

Zmianie uległa również m.in. definicja „dedykowanej instalacji spalania biomasy” 

mająca teraz oznaczać „instalację odnawialnego źródła energii, w której spalana jest 

wyłącznie biomasa albo biomasa łącznie z biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami, 

przy czym w instalacji tej może być stosowane paliwo pomocnicze”. 

Nowelizacja uchyla również art. 119 i 119a, a więc: 

„Art. 119. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:  

1)  sposób dokumentowania biomasy, w tym biomasy lokalnej oraz zasady jej 

zrównoważonego pozyskania, na potrzeby systemu wsparcia,  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2)  promień obszaru, z którego może być pozyskana biomasa lokalna, nie większy niż̇ 300 

km od jednostki wytwórczej, w której zostanie wykorzystana 

– biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego kwalifikowania wytworzonej energii elektrycznej 

z odnawialnych źródeł energii oraz pochodzenia biomasy, w tym biomasy lokalnej, a także 

potrzebę efektywnego wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów biomasy.  2. Minister 

właściwy do spraw rynków rolnych może, w drodze rozporządzenia, określić rodzaje 

biomasy, w szczególności biomasy lokalnej, z której do wytworzenia energii w procesie 

spalania, będzie przysługiwało świadectwo pochodzenia, obowiązek zakupu energii albo 

prawo do pokrycia ujemnego salda w ramach aukcji, biorąc pod uwagę potrzebę zachowania 

zrównoważonego wykorzystania biomasy oraz wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe.”;   

Art. 119a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw energii oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne drewna 

energetycznego biorąc pod uwagę konieczność optymalnego wykorzystania surowca 

drzewnego na potrzeby przemysłowe oraz energetyczne.”;   

Powyższe oznacza powrót do „dotychczasowego” systemu dokumentowania 

biomasy, zgodnie z wytycznymi Prezesa URE. Tym samym podtrzymane zostaje 

uzasadnienie dla certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności 

(tzw. SNS) oraz wykonywanie audytów uwierzytelniających miejsc pozyskiwania 

biomasy pochodzenia leśnego (obecnie drewna energetycznego) oraz biomasy 

pochodzenia rolniczego. 

Istotną zmianą jest uzupełnienie art. 60, do którego dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art. 60 a, pkt 2. Minimalny udział wagowy biomasy pochodzenia rolniczego, w łącznym 

udziale wagowym biomasy wynosi:  

1)  85% – dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania 

wielopaliwowego o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 MW;  

2)  10% – dla dedykowanych instalacji spalania biomasy oraz układów hybrydowych 

o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 20 MW.  

Powyższe oznacza wprowadzenie przepisów obligujących do wykorzystania w 

łącznym udziale wagowym biomasy co najmniej 85% biomasy pochodzenia rolnego w 

istniejących instalacjach współspalania, a w pozostałych instalacjach biomasowych 

ustalono minimalny poziom biomasy pochodzenia rolnego na poziomie co najmniej 

10%. W nowo dodanym art. 60a ustawy zmienianej w art. 1 doprecyzowano okoliczności 
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istnienia obowiązku dochowania minimalnego udziału biomasy pochodzenia rolniczego w 

łącznej masie spalanej w instalacjach spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacjach 

spalania wielopaliwowego, układach hybrydowych oraz dedykowanych instalacjach spalania 

biomasy. Ze względu na wprowadzoną nową kategorię biomasy przewidziano odpowiedni 

okres vacatio legis, przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Przepis art. 60a ust. 

2 ustawy zmienianej w art. 1 projektu umożliwi kontynuację obowiązywania zasad 

minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego dla tzw. istniejących 

instalacji, zgodnie z udziałami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 

października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i 

przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu 

energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku 

potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym 

źródle energii (Dz. U. poz. 1229). Zatem dla instalacji spalania wielopaliwowego oraz 

dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego, w odniesieniu do których rozpoczęcie 

prac nastąpi po dniu wejścia w życie nowelizacji, a przed dniem 1 stycznia 2019 r. przepisy 

dotyczące minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego nie będą 

obowiązywały. Natomiast dla ww. instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej wyższej niż 5 

MW, w odniesieniu do których rozpoczęcie prac nastąpi od dnia 1 stycznia 2019 r., udział ten 

wynosić będzie 10%. Terminy te zapewnią minimalny okres przejściowy umożliwiający 

przedsiębiorcom dostosowanie ich zamierzeń inwestycyjnych do reguł wprowadzonych 

niniejszą nowelizacją. 

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa o OZE) 

autorstwa Ministerstwa Energii (ME), po ośmiu miesiącach prac rządowych i po przyjęciu 

przez Komitet Stały w dniu 15 lutego br., został przyjęty na początku marca br. przez Radę 

Ministrów i ostatecznie projekt został skierowany do Sejmu. Najbliższe posiedzenie Sejmu 

zaplanowano w dniach 10-11 kwietnia br., podczas którego planowane jest pierwsze 

czytanie projektu. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

 
 

Adam Sarnaszek 

Prezes Zarządu 
BIOCONTROL Sp. z o.o 


