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Szanowna Pani,

Zgodnie z § 144 ust. 1 uchwa§ nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.

- Regulamin pracy Rady Ministrów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) przekazuję

projekt ustawy o zmianie ustawy o bźokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych

źnnych ustaw wraz z OSR, opinią o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej oraz

wstępnym projektem rozporządzenia z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie przez komisję

prawniczą.

Przedmiotowy projekt został przyję{y przez Stały Komitet Rady Ministrów 2 marca br.

W przekazywanej wersji wprowadzono zmiany mające na celu uwzg%:dnienie ustaleń Stałego

Komitetu Rady Ministrów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że z uwagi na pilną konieczność dostosowania

uzasadnienia ww. projektu do zmian wprowadzonych na Stałym Komitecie Rady Ministrów,

zostanie ono przekazane niezwłocznie.

Z poważaniem

Krzysztof Kłopotowski
dyrektor Biura Prawnego

dokument podpisany elektronicznie
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Wersja 4.1 z 2.3.2018 r.

USTAWA

z dn'm...................-.------------------

o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
oraz niektórych innych ustawl)

Art. 1. W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 285, 624 i2290) wprowadza się następujące zmiany:
l)wart.l:

a) w ust. l w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
,6) działania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.?,

b) ust. la otrzymuje brzmienie:

,,la. Przepisy ustawy stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw
ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego
gazu ziemnego (LNG), wodoru oraz energii elektrycznej wykorzystywanych w
transporcie.";

2) w art. 23 :

a) uchyla się ust. 7,

b) ust. 8 i9 otrzymują brzmienie:

,8. Opłatę zastępczą uiszcza się na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do dnia 31
stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w ust.
1.

9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej
,,NFOŚiGW?, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki informację o wpłatach z tytułu opłat zastępczych
dokonywanych za dany rok kalendarzowy na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, do
końca lutego roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek, o którym mowa w
ust. 1.";

" Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 17 czerwca 1966 o postepowaniu egzekucyjnyi'n w administracji, z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz ustawę z dnia 1l stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych.
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3) po rozdziale 4b dodaje się rozdział 4c w brzmieniu:

,,Rozdzial 4c

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Art. 28z. 1. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, zwany dalej ,,Funduszem?, jest

państwowym funduszem celowym.

2. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw energii.

3.Zarządzanie Funduszem powierza się Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Obsługę bankową Funduszu oraz zadania wskazane w art. 28zc ust. 1 powierza

się Bankowi Gospodarstwa Krajowego, zwanemu dalej ,,BGK?.

Art. 28za. 1. Do zadań NFOŚiGW w zakresie zarz4dzania Funduszem należy:
l) przeprowadzanie pos%.powania w zakresie wyboru projektów do wsparcia w

trybie konkursowym albo pozakonkursowym;

2) rekomendowanie dysponentowi Funduszu projektów wybranych do udzielenia

wsparcia;

3) zawieranie umów o wsparcie, z wy%czeniem wsparcia udzielanego w forrnie, o

której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3, oraz wykonywanie praw i obowiązków

wynikających z tych umów;

4) przekazywanie w imieniu dysponenta Funduszu na podstawie odrębnego

upoważnienia, wolnych środków Funduszu w zarządzanie Ministrowi

Finansów;

5) dokonywanie wypłat wsparcia oraz monitorowanie i kontrolowanie sposobu
jego wykorzystania;

6) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu projektu rocznego planu
finansowego Funduszu;

7) przygotowanie i przedłożenie dysponentowi Funduszu sprawozdania z

wykonania rocznego planu finansowego Funduszu;

8) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie zadań

realizowanych przez Fundusz.

2. Szczegółowe zasady współpracy NFOŚiGW oraz dysponenta Funduszu w zakresie
zarządzania Funduszem określa umowa.

3. SzczegółowezasadywspółpracyNFOśiGWiBGKokreślaumowa.
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Art. 28zb. Do zadań dysponenta Funduszu należy w szczególności:

1) nadzór nad wykonywaniem przez NF(ŚiGW zadań, o których mowa w art. 28za ust.
l:

5

2) sporządzanie rocznego planu finansowego Funduszu;

3) zatwierdzanie przedłożonego przez NFOŚiGW sprawozdania z wykonania rocznego
planu finansowego Funduszu;

4) wskazywanie trybu wyboru projektów do wsparcia;

5) pisemne zatwierdzanie projektów do wsparcia;

6) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie zadań

realizowanych przez Fundusz.

Art. 28zc. Do zadań BGK należy:

1) prowadzenie rachunku bankowego Funduszu;

2) potwierdzanie sald środków i depozytów Funduszu;

3) świadczenie usług konsultacyjno - doradczych w sprawach finansowych Funduszu;

4) wykonywanie iru'iych czynności z zakresu obsługi bankowej Funduszu.

2. Szczegółowe zasady współpracy dysponenta Funduszu oraz BGK w zakresie

wykonywania zadań wymienionych w ust. l określa umowa.

3. Wysokość wynagrodzenia BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu nie

może przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez BGK za obsługę

bankową innych państwowych funduszy celowych.

Art. 28zd. 1. Przychodami Funduszu SE!:

l) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5% planowanych w poprzednim

roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych; wysokość

dotacji celowej określa ustawa budżetowa w części budżetowej, której dysponentem jest

minister właściwy do spraw energii;

2) odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie Ministrowi

Finansów zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

3) środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w

wysokości O,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną
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działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa w

art. 1 6b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
4) wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. la;

5) wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia

2001- Prawo ochrony środowiska, w części przypadającej Funduszowi;

6) inne przychody.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, operator systemu przesyłowego
elektroenergetycznego przekazuje na Fundusz do dnia 30 czerwca każdego roku
budżetowego.

Art. 28ze. 1. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) wsparcie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub

innych paliw odnawialnych;

2) wsparcie budowy lub rozbudowy infrastruktury dla dystrybucji lub sprzedaży

sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym

pochodzącego z biometanu, wodoru lub budowy lub rozbudowy infrastruktury do

ładowania pojazdów energią elektryczną, wykorzystywanych w transporcie;

3) pomoc dla wytv=iórców biokomponentów lub producentów biokomponentów, paliw

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego

(CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), wykorzystywanych w transporcie;

4) wsparcie dla producentów środków transportu wykorzystujących do napędu energię

elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), w tym
pochodzący z biometanu lub wodór;

5) wsparcie publicznego transportu zbiorowego działającego w szczególności w

aglomeracjach miejskich, uzdrowiskach, na obszarach, na których ustanowione zostały

formy ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, wykorzystującego

biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz

ziemny (LNG), wodór lub energię elektryczną;

6) dofinansowanie opłat portowych pobieranych za cumowanie przy nabrzeżu lub

przystani jednostek pływających zasilanych, sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub

skroplonym gazem ziemnym (LNG), w tym pochodzącym z biometanu, wodorem lub

wykorzystujących do napędu energię elektryczną;

7) wsparcie:
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a) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biokomponentów, biopaliw

ciekłych, innych paliw odnawialnych, lub wykorzystaniem sprężonego gazu ziemnego

(CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru lub energii elektrycznej stosowanej

w pojazdach lub związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych,

b) wdrożeń eksploatacyjnych wyników badań, o których mowa w lit. a;

8) wsparcie programów edukacyjnych promujących wykorzystanie biopaliw ciekłych lub

iru'iych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu

ziemnego (LNG), wodoru lub energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;

9) wsparcie zakupu nowych pojazdów i jednostek pływających zasilanych biopaliwami

ciekłymi, sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG),

wodorem lub wykorzystujących do napędu energię elektryczną;

10) wsparcie działań związanych z analiz4 i badaniem rynku biokomponentów, paliw

ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego

(CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), wodoru lub energii elektrycznej,

wykorzystywanych w transporcie;

11 ) promocję wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw ciekłych;

12) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach.

2. Środki Funduszu przeznacza si«ę także na:

l) pokryciekosztówzwiązanychzzarz4dzaniemFunduszem;

2) pokrycie kosztów usług świadczonych przez doradców w zakresie identyfikacji

przedsięwzięć do realizacji których może być zastosowany tryb pozakonkursowy oraz w

zakresie oceny przedsięwzięć wymagających dofinansowania oraz projektów

zgłoszonych do ich realizacji;

3) zapła%: wynagrodzenia za obsługę bankową Funduszu.

3. Wsparcie dla projektów udzielane na cele określone w ust. l ze środków Funduszu, w tym

dotacji celowej, może mieć formę:

1 ) dotacji;

2) pożyczek, w tym udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego, oraz innych form

zwrotnego wsparcia finansowego;

3) obejmowania lub nabywania przez dysponenta Funduszu, na rzecz Skarbu Państwa:

a) akcji lub udziałów spółek,

b) obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego
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- prowadzących działalność w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1-5 i7.

4. Wybór określonej formy wsparcia należy do dysponenta Funduszu.

5. W przypadku terminowego wykonania przedsięwzięcia objętego wsparciem Funduszu oraz

osiągnięcia planowanych efektów określonych w umowie, o której mowa w art. 28zp ust. 1,

pożyczki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą być umarzane w części.

6. Umorzenia pożyczki w przypadku, o którym mowa w ust. 5, dokonuje NFOŚiGW na
wniosek podmiotu, któremu udzielono wsparcia.

Ait. 28zf. 1. W zakresie, w jakim wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, stanowi

pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

zastosowanie mają szczegółowe warunki udzielania pomocy lub pomoc de mźnimis.

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone na działania
określone w:

1) pkt l - wytwórcy, producentowi oraz rolnikowi;

2) pkt 2 - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. l ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

swobodzie działalności gospodarczej;

3) pkt 3 - wytwórcy i producentowi;

4) pkt 4 - producentowi środków transportu wykorzystujących do napędu energię

elektryczną, sprężony gaz ziemny (CNG) lub sk?roplony gaz ziemny (LNG), w tym

pochodzący z biometanu lub wodór lub przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

5) pkt 5 - przedsi«;biorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

swobodzie działalności gospodarczej świadczącemu na podstawie umowy usługi w

zakresie publicznego transportu zbiorowego, gminie w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 , 2232 i z 2018 r. poz.

130) oraz powiatowi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130);

6) pkt 6 - podmiotowi zarządzającemu portem;

7) pkt 7 - jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz

konsorcjum naukowemu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010

r. o zasadach finansowania nauki;

8) pkt 8, 10 i 11 - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
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swobodzie działalności, izbie gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30

maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218), organizacji pożytku

publicznego w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 il848 oraz z 2017 r.

poz. 60, 573 il909), związkowi pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23

maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029), stowarzyszeniu

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. z 2017 r. poz. 210) lub jednostce doradztwa rolniczego w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2017

r. poz. 1149 i 1566);

9) pkt 9 - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o

swobodzie działalności gospodarczej lub jednostce samorządu terytorialnego.

3. Wsparcie, o którym mowa w art. 28ze ust. 1, może być udzielone do dnia:

1 ) 31 grudnia 2019 r. na działania określone w pkt 3 ;

2) 31 grudnia 2021 r. na działania określone w pkt 6;

3) 31 grudnia 2025 r. na działania określone w pkt 1 ;

4) 31 grudnia 2027 r. na działania określone w pkt 2, 8 i9.

4. Maksymalny limit wsparcia, o którym mowa w ait. 28ze ust. 1, może wynosić do 1 00%

kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

5. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrami właściwymi do

spraw finansów publicznych, gospodarki, środowiska, gospodarki morskiej oraz żeglugi

śród%dowej określi, w drodze rozporządzenia:

l ) szczegółowe warunki udzielania wsparcia ze środków Funduszu,

2) szczegółowy sposób rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu

- mając na względzie skuteczność wsparcia niskoemisyjnego transportu, rynku

biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz prawidłowe wykorzystanie udzielonego

wsparcia.

Art. 28zg. 1. Wybór projektów do wsparcia ze środków Funduszu jest dokonywany w

trybie:

l ) konkursowym;

2) pozakonkursowym.
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2. Tryb wyboru projektów do wsparcia ze środków Funduszu wskazuje dysponent
Funduszu.

3. Ze środków Funduszu może być udzielone wsparcie wnioskodawcy, który:

l ) posiada potencjał kadrowy i organizacyjny niez%dny do realizacji projektu;

2) posiada techniczne możliwości realizacji projektu objętego wnioskiem;

3) w wyniku realizacji projektu osiągnie efekt ekologiczny;

4) nie zalega z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

5) zapewni, że środki finansowe na realizację projektu nie będą pochodzić ze źródeł

nieujawnionych lub z prania brudnych pieniędzy;

6) nie był karany za przes%pstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności

dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz

obrotowi gospodarczemu, a w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną lub

jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność

prawną - którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do

reprezentowania nie były karane za te przestępstwa.

4. Projekty do wsparcia w trybie konkursowym oraz pozakon?kursowym są oceniane

według następujących kryteriów:

1) znaczenia projektu dla potrzeb rozwoju rynku biokomponentów, paliw ciekłych,

biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub

skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wodoru oraz energii

elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie;

2) adekwatności i trafności zaplanowanych działań i metod ich realizacji w odniesieniu

do zadań finansowanych z Funduszu;

3) oceny wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do jego

zakresu rzeczowego;

4) zdolności organizacyjnej wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowania

instytucjonalnego do jego wdrożenia.

5. Wsparcie udziela się projektom, które uzyskały najwyższą ocen«; w postępowaniu aż

do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie w tym postępowaniu.

6. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrami właściwymi do

spraw finansów publicznych, gospodarki, środowiska oraz gospodarki morskiej i żeglugi

śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru projektów do

udzielenia wsparcia, kierując si«ę koniecznością zapewnienia efektywnej realizacji zadań
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Funduszu oraz prawidłowego przebiegu wyboru projektów w toku postępowania w zakresie

wyboru projektów.

Art. 28zh. 1. Wsparcia ze środków Funduszu w trybie konkursowym oraz

pozakonkursowym udziela się na wniosek.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się do NFOŚiGW, z wyjątkiem wniosku o
udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w art. 28ze ust. 3 pkt 3, który składa się do

dysponenta Funduszu.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy, adresu jego siedziby albo adresu zamieszkania;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;
3) opis projektu, na realizację którego może zostać przyznane wsparcie;
4) określenie:

a) planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,

b) rodzaju i wysokości kosztów objętych wsparciem,
c) wysokości wnioskowanego wsparcia,

d) łącznej wartości projektu do wsparcia,

e) źródeł finansowania projektu.

4. Do wniosku o wsparcie za%cza się dokumenty dotycz4ce:

l) sytuacji formalno-prawnej wnioskodawcy, w tym oświadczenia o niekaralności za
przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także
przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu,

2) posiadanego potencjału kadrowego i organizacyjnego;
3) technicznych możliwości realizacji projektu objętego wnioskiem;
4) efektu ekologicznego realizacji projektu;

5) sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz planowanych źródeł finansowania projektu,
w tym oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne.

5. Do dokumentów w języku obcym, o których mowa w ust. 4, załącza się ich

tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

9
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Art. 28zi. 1. Warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego jest realizacja
działania, o którym mowa w art. 28ze ust. 1 pkt 2, 4 i7, a przedsięwzięcie może zrealizować
jeden podmiot albo ograniczona liczba podmiotów, którym mogłoby być udzielone wsparcie.

2. Dodatkowym warunkiem zastosowania trybu pozakonkursowego jest realizacja
przedsięwzięcia:

1) niez%dnego do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa;

2) którego konieczność pilnej realizacji uniemożliwia zastosowanie trybu
konkursowego;

3) które posiada unikalny potencjał rozwojowy i innowacyjny.
3. Warunkiem wyboru trybu pozakonkursowego jest uzyskanie przez dysponenta Funduszu
dwóch niezależnych opinii sporządzonych przez doradców, o których mowa w art. 28ze ust. 2
pkt 2 potwierdzających występowanie przesłanki, o której mowa w ust. 1, oraz przynajmniej
jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 2.

4. Po uzyskaniu opinii, o których mowa w ust. 3, dysponent Funduszu, w przypadku wyboru
trybu pozakonkursowego:

1) informację o zastosowaniu tego trybu umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach podmiotowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii;
2) pisemnie informuje potencjalnego wnioskodawcę o zastosowaniu tego trybu w stosunku
do zidentyfikowanego przedsięwzięcia i możliwości złożenia wniosku o wsparcie projektu
dotyczącego tego przedsięwzięcia.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, zawierają w szczególności:
l) określenieprzedmiotuwsparcia;

2) wskazanie potencjalnego wnioskodawcy;

3) maksymalną wysokość lub poziom wsparcia;

4) kryteria wyboru projektu do wsparcia, o których mowa w art. 28zg ust. 4;
5) termin i miejsce złożenia wniosku o wsparcie.

Art.28zj. 1. Informację o postępowaniu prowadzonym w trybie konkursowym
NFOŚiGW ogłasza na swojej stronie internetowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
określenie przedmiotu wsparcia;

określenie podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
10
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3) maksymalną wysokość lub poziom wsparcia przewidywane na jeden projekt;

4) kryteria wyboru projektów do wsparcia, o których mowa w art. 28zg ust. 4;

5) terminimiejsceskładaniawnioskówoudzieleniewsparcia.

Art. 28zk. 1. Postępowanie w zakresie wyboru projektów do wsparcia przeprowadza
NFOŚiGW.

2. W celu przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, NFOŚiGW
powołuje Komisję do Oceny Projektów, zwaną dalej ,,Komisją".

3. W skład Komisji, oprócz pracowników NFOŚiGW, mogą zostać powołani eksperci
zewnętrzni.

4. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) ocenawnioskówzłożonychwpostępowaniu,októrymmowawust.l;

2) przygotowanie dla dysponenta Funduszu rekomendacji dotycz4cej projektów do

wsparcia ze środków Funduszu.

5. Tryb pracy Komisji określa regulamin ustalany przez NFOŚiGW. Regulamin jest
zatwierdzany przez dysponenta Funduszu i ogłaszany na stronie internetowej NFOŚiGW.

Art.28zl. 1. Komisja dokonuje oceny złożonych wniosków i przekazuje ją

dysponentowi Funduszu wraz z uzasadnieniem i rekomendac?ją projektów, do zatwierdzenia.
2. NFOŚiGW przekazuje niezwłocznie wnioskodawcom pisemną informację o

zakończeniu oceny ich wniosków i wynikach tej oceny wraz z jej uzasadnieniem. Do

doręczenia informacji o zakończeniu oceny wniosku i jej wyniku stosuje si«ę przepisy działu I

rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Jeżeli wniosek otrzymał negatywną ocenę, informacja, o której mowa w ust. 2,

zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu, określa?lące:

l) termin do wniesienia protestu;

2) miejsce wniesienia protestu;

3) wymogi formalne protestu, o których mowa w art. 28zm ust. 2.

Art. 28zm. 1. Wnioskodawca może wnieść protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia

informacji, o której mowa w art. 28zl ust. 2.

2. Protest jest wnoszony do dysponenta Funduszu za pośrednictwem NF(ŚiGW, w
formie pisemnej, i zawiera:

11
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1) oznaczeniewnioskodawcy;

2) numer wniosku o wsparcie projektu;

3) zarzuty:

a) odnoszące się do kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie
zgadza, lub

b) dotycz4ce naruszenia postępowania przy dokonywaniu oceny wniosku, jeżeli miało
wpływ na wynik tego postępowania

- wraz z uzasadnieniem;

4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z
za%czeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadcza?jącego umocowanie takiej osoby do
reprezentowania wnioskodawcy.

3. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których
mowa w ust. 2, lub zawierającego oczywiste omyłki, Komisja wzywa wnioskodawcę do jego
uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia
otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

4. Uzupełnienie protestu, o którym mowa w ust. 3, może nastąpić wyłącznie w
odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i4.

5. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3, wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w art.
28zm ust. 1. Bieg tego terminu ulega zawieszeniu na czas uzupełnienia lub poprawienia
protestu, o którym mowa w ust. 3.

6. Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne
pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 28zl ust. 3.

Art. 28zn. 1. Komisja weryfikuje prawidłowość oceny projektu w zakresie zarzutów
zawartych w proteście oraz sporządza w tym zakresie opinię i przekazuje ją dysponentowi
Funduszu wraz z dokumentacją postępowania, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, licząc od
dnia otrzymania protestu.

2. Dysponent Funduszu rozpatruje protest w terminie 14 dni, licz4c od dnia otrzymania
opinii Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie rozpatrywania
protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy osób posiadających specjalistyczna wiedzę w
danej dziedzinie, termin rozpatrzenia protestu przez dysponenta Funduszu może być
przedłużony, o czym informuje się na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia protestu

12



-13-

przez dysponenta Funduszu nie może przekroczyć łącznie 30 dni roboczych od dnia
otrzymania opinii Komisji.

4. Dysponent Funduszu podtrzymuje negatywną ocenę, o której mowa w art. 27zl ust. 4,
albo zmienia ocenę wniosku.

Art. 28zo. 1. Dysponent Funduszu zatwierdza projekty, o których mowa w art. 28zl ust.
1, lub odmawia ich zatwierdzenia, w formie pisemnej, o czym informuje Komisję.

2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Komisja sporządza protokół z
przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w art. 28zi ust. 1.

Art. 28zp. 1. Podstawę wsparcia projektu stanowi umowa o udzielenie wsparcia dla
projektu.

2. Umowa o udzielenie wsparcia dla projektu może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia
wszystkie kryteria wyboru projektów, na podstawie których został wybrany.

3. Umowa o udzielenie wsparcia dla projektu może zostać zmieniona, w przypadku gdy
zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby
negatywną oceną tego projektu.

Art. 28zr. 1. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z
2018 r. poz. 62).

2. Projekt rocznego planu finansowego przygotowuje NFOŚiGW w trybie i terminach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.

3. Roczny plan finansowy sporządza dysponent Funduszu.

4. Koszty Funduszu mo(;4ą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków
finansowych, obejmujących bieżące przychody oraz pozostałości środków z okresów
poprzednich.

5. NFOŚiGW przygotovvu3e, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych
na podstawie ait. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i
przedkłada dysponentowi Funduszu sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego
Funduszu.
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6. Dysponent Funduszu zatwierdza przedłożone przez NFOŚiGW sprawozdanie z
wykonania rocznego planu finansowego Funduszu.?;

4) uchyla się art. 37 i art. 37a.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, 1475, 1954, 2491 oraz z 2018 r. poz. 138 i398) art.
3a S, 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

,,Art. 3a § 1. W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w
art. 8 i art. 21 § l pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
długów celnych powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. l oraz art. 81 ust.

1 rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9

października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z
10.lO.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 267 z

30.09.2016, str. 2, Dz. Urz. UE L 354 z 23.l2.2016, str. 32, Dz. Urz. UE L 42 z

18.02.2017, str. 43), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na
ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 27

października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1057), dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 191istopada 2009

r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i2260 oraz z 2017 r. poz. 88,

379 il089), a także opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa

w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porz4dku w

gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920) i opłat emisyjnych, o których

mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017
r. poz. 519, z późn. zm.2), stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli
wynikają one odpowiednio:

l) z deklaracji lub zeznania złożonepo przez podatnika lub płatnika;
2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiązanego;

3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie
społeczne;

Zrruany tekstu 3ednolitego wymiemone?) ustawy zostały ogłoszone w Dz. U . z 2017 r. poz. 785, 898, 1089,
1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i2290.

14



-15-

4) z informacji o opłacie paliwowej;

5) z informacji o dopłatach;

6) z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7) z rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

(Dz. Urz. UE L 343 z 29.l2.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 02.04.20l6, str. 35,

Dz. Urz. UE L 149 z 13.06.20l7, str. 19, Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str.

164);

8) z informacji o opłacie emisyjnej.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosuje się egzekucję administracyjną,

jeżeli:

l) deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w

informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub rozliczeniu

zamknięcia i w informacji o opłacie emisyjnej zostało zamieszczone pouczenie, że

stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;

2) wierzyciel przed wszczęciem post«ępowania egzekucyjnego przesłał

zobowiązanemu upomnienie, o którym mowa w art. 15 § l .".

Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138 il59) w art. 1 2b wprowadza się nas%:pujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,1. Organ właściwy do zarz4dzania ruchem na drogach, wyznaczając miejsca

przeznaczone na postó3 pojazdów, wyznacza stanowiska postojowe przy

ogólnodostępnych stacjach ładowania:

l ) na drogach publicznych,

2) w strefach zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

3) w strefach ruchu, o których mowa w art. 2 pkt 16a ustawy z dnia 20 czerwca

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
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- oznaczając je odpowiednimi znakami drogowymi pozwalającymi odróżnić je od
miejsc postojowych dla pozostałych pojazdów samochodowych.?;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Ze stanowisk postojowych, o których mowa w ust. 1, mogą korzystać
wy%cznie pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe - przez czas ładowania.?;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,4. Organ, o którym mowa w ust. 1, może wyznaczyć miejsca parkingowe
przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych, pojazdów hybrydowych i pojazdów
napędzanych gazem ziemnym, o których mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U poz. 317), również w miejscach,
gdzie nie występują ogólnodost«;pne stacje ładowania, w celu promocji pojazdów
napędzanych paliwami alternatywnymi.?.

Art. 4. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 220, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w pkt 5 część wspólna otrzymuje brzmienie:

,,- z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii oraz sprężania gazu w stacji gazu
ziemnego i dostarczania energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w
niej punktów ładowania w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 31 7);";

2,uchyla się art. 4e';

w art. 9g w ust. 4 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
,,2a) wymagań technicznych dla instalacji zarz4dzania popytem;?;
w art. 16b dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego jest obowiązany
przekazywać środki na Fundusz Niskoemisyjnego Transpoitu, o którym mowa w
art. 28z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w
wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej,
uwzględnionego w kalkulacji taryf na przesyłanie energii elektrycznej na rok
poprzedzający rok przekazania tych środków.";

2)

3)

4)

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 791, 1089, 1387 i
1566orazz20l8r.poz.9il38.
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5) w art. 45:

a) w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

,,2a) pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstw
energetycznych w zakresie budowy i przyłączania infrastruktury ładowania drogowego
transportu publicznego i powiązanych z nią instalacji magazynowania energii, wraz
z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalnosć w wysokości nie

mniejszej niż stopa zwrotu na poziomie 6%;",

b) ust. 1 g otrzymuje brzmienie:

,?g. Koszty związane z budową stacji gazu ziemnego, o której mowa w art. 21

ustawy z dnia 1l stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

w liczbie, o której mowa w art. 60 ust. 2 tej ustawy, ogólnodostępnej stacji

ładowania, o której mowa w art. 64 ust. 1 tej ustawy, lub infrastruktury

ładowania drogowego transportu publicznego, przedsiębiorstwo energetyczne

zajmujące się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej uwzględnia w

kosztach swojej działalności.?,

po ust. Ig dodaje się ust. lh w brzmieniu:

,,lh. W kosztach działalności operatora systemu przesyłowego

elektroenergetycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty

wykonania obowiązku, o którym mowa w ait. 1 6b ust. 3 .".

c)

Art. 5. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1040, 1555 i220l) w art. 44 ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 10 w brzmieniu:

,JO) wydawanie opinii, o których mowa w art. l 8a ust. 1 i art. 28a ust. 1 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz.
317), oraz przeprowadzanie badań, o których mowa w art. 19 ust. 1 i art. 30 ust. 1
tej ustawy.".

Art. 6. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z

2017 r. poz. 519, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
l) w art. 272 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

Zmiany tekstu ?)ednolitego wymiemone?l ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089,
1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i2290.
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,4) opłata emisyjna, o której mowa w tytule V dziale V.";
2) po art. 321 w tytule V dodaje się dział V w brzmieniu:

,,Dział V Opłata emisyjna

Rozdział 1. Wnoszenie opłat

Art. 321a. 1. Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych podlega opłacie,
zwanej dalej ,,opłatą emisyjną?.

2. Przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych, o których mowa w
ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyz«»wym,
których przedmiotem są te paliwa silnikowe.

3. Paliwami silnikowymi podlegającymi opłacie emisyjnej są:
benzyny silnikowe o kodach CN 271011 45, CN 271011 49;
oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 41 .

Art. 321b. Opłata emisyjna stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, o
którym mowa w art. 28z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych, z tym że kwota stanowiąca 85% opłaty emisyjnej stanowi
przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a kwota
stanowiąca 1 5% tej opłaty - przychód Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Art. 321c. 1. Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciąży na:
producencie paliw silnikowych albo

importerze paliw silnikowych albo

podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych albo
innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym
obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw
silnikowych.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są zwolnione z obowiązku uiszczania
opłaty emisyjnej, gdy wynika to z umów międzynarodowych dotyczących
międzynarodowego transportu drogowego.

3. Minister właściwy do spraw transportu ogłosi, w drodze obwieszczenia, w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski?, wykaz umów, o
których mowa w ust. 2.

1)

2)

l)

2)

3)

4)
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Art. 321d. 1. Obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej powstaje z dniem powstania

zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych, o których
mowa w art. 321a ust. 3.

2. W przypadku poddania danej ilości paliwa silnikowego, od której zapłacono

opłatę emisyjną, dalszym procesom, w wyniku których nastąpiło zwiększenie ilości tego

paliwa, opłacie emisyjnej podlega uzyskana nadwyżka tego paliwa.
Art. 321e. 1. Podstawą obliczenia wysokości opłaty emisyjnej jest ilość paliw

silnikowych, o których mowa w art. 321a ust. 3, od jakich podmioty, o których mowa w

art. 321 c ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

2. Opłata emisyjna nie zwiększa podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym

z tytułu importu wyrobów akcyzowych.

Art. 321f. Stawki opłaty emisyjnej wynoszą 80 zł za 1000 litrów benzyn

silnikowych ilOOO litrów olejów napędowych.

Art. 321g. 1. Organem właściwym w sprawach opłaty emisyjnej jest naczelnik

urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno - skarbowego i dyrektor izby administracji

skarbowej.

2. Organami właściwymi miejscowo w sprawach opłaty emisyjnej są odpowiednio:

l) naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo w sprawach podatku

akcyzowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego

naczelnika - w przypadkach, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1, 3 i 4;

2) naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na miejsce powstania

długu celnego oraz dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla tego

naczelnika - w przypadku, o którym mowa w art. 321 c ust. 1 pkt 2.

Art. 321h. 1 . Podmioty, o których mowa w art. 321 c ust. 1, są obowiązane składać

informację o opłacie emisyjnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz

obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie:

1) do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek

zapłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 321 c ust. 1 pkt 1, 3 i4,

2) określonymdlanależnościcelnych-wprzypadku,októrymmowawart.321cust.

l pkt 2

- na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla

dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.
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2. W razie powstania nadpłaty w opłacie emisyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego

dokonuje zwrotu tej nadpłaty ze środków należnych Narodowemu Funduszowi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporz4dzenia, wzór

informacji w sprawie opłaty emisyjnej, mając na uwadze zapewnienie jednolitości
informacji składanych przez podmioty, o których mowa w art. 321c, oraz zapewnienie
możliwości kontroli wysokości dokonywanych wpłat.

Art. 321i. 1. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje kwotę pobranej opłaty

emisyjnej na wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w terminie 14

dni od dnia jej pobrania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, w

terminie 7 dni od dnia ich wpływu na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, w

wysokości określonej w art. 321b, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, chyba
że zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 321h ust. 2.

Art. 321j. Do opłaty emisyjnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm5)).";

3) w art. 400b po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

,,5a. Narodowy Fundusz zarz4dza Funduszem Niskoemisyjnego Transportu, o

którym mowa w art. 28z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290).?;

4) wart.40l:

a) w ust. 7 uchyla się pkt 4c;

b) w ust. 7 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w
brzmieniu:

,,15) wpływy z tytuły opłaty emisyjnej, o których mowa w art. 321a, w cześci

przypadającej Narodowemu Funduszowi";

5) w art. 40lc:

a) w ust. 5 w pkt 8 kropkę zas%:puje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta§ ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648,
768, 935, 1428, 1537, 2169 i2491 oraz z 2018 r. poz. 106 il38.
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,,g) działań, o których mowa w ait. 28ze ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. ",

b) uchyla się ust. 5a,

c) po ust. 9a dodaje się ust. 9b w brzmieniu:

,9b. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota

przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 15, po pomniejszeniu o koszty
obsługi tych przychodów, przeznacza się na przedsięwzięcia mające na celu
zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych
powodujących zanieczyszczenie powietrza.",

d) w ust. 10-12 wyrazy ,,w ust. l -9a" zastępuje się wyrazami ,,w ust. l -9b.".

Art. 7. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 43, 60, 937 i2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i317) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 14 po ust. lb dodaje się ust. 1 c w brzmieniu:

,lc. naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym

również w zakresie opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn.
6 *>zm).;

2) w art. l09a po ust. 2 dodaje się ust. 3-9 w brzmieniu:

,,3. W przypadku sprzedaży samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1,

niezarejestrowanych wcześniej na terytorium kraju, sprzedawca jest obowiązany

przekazać nabywcy zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy.

4. Podmiot prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych, o których mowa

w ust. 1, na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży, posiadający z nimi

długoterminowe umowy, może nie przekazywać tym salonom oryginału

zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2,

jeżeli przekaże im kopię zaświadczenia. Kopia powinna zawierać oświadczenie

podmiotu o posiadaniu przez ten podmiot oryginału tego zaświadczenia.
5. W przypadku przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 4,

wyspecjalizowanemu salonowi sprzedaży oryginału zaświadczenia stwierdzającego

6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.
785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888) 1999, 2056, 2180, 2290.
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zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 2, dla celów związanych z rejestracją
samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym, wyspecjalizowany salon sprzedaży może nie przekazywać nabywcy tego
samochodu osobowego oryginału zaświadczenia, jeżeli dołączy do faktury
oświadczenie, że posiada oryginał tego zaświadczenia.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, gdy wyspecjalizowany salon sprzedaży

nie posiada oryginału zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, dla

celów związanych z rejestracją samochodu osobowego, na terytorium kraju zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym, jest obowiązany dołączyć do faktury oświadczenie,
że posiada kopię zaświadczenia, o której mowa w ust. 4.

7. (świadczenie, o którym mowa w ust. 5 i 6, jeżeli jest czytelnie podpisane, może
być również złożone na wystawionej fakturze.

8. Przez wyspecjalizowany salon sprzedaży rozumie się wyspecjalizowany salon
sprzedaży, o którym mowa w art. 109 ust. 3e.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze

rozporządzenia, wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,

uwzględniając zasady rejestracji samochodów osobowych oraz konieczność ich
identyfikacji.?;

3) wart. 163a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 163a. 1. W okresie do dnia l stycznia 2021 r. zwalnia się od akcyzy samochód

osobowy stanowiący pojazd hybrydowy w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11

stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) o

pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej.",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Przepis art. lO9a ust. 3-9 stosuje się odpowiednio.?.

Art. 8. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach

alternatywnych (Dz. U. poz. 317) wprowadza się następujące zmiany:
l) wart.2:

a) pkt 4-6 otrzymują brzmienie:

,4) jednostka pływająca - statek w rozumieniu art. 5 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 21

grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) oraz
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statek morski w rozumieniu art. 2 § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. -

Kodeks Morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66);

5) ładowanie - pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd

hybrydowy, autobus zeroemisyjny, oraz nie%dący pojazdem elektrycznym

pojazd silnikowy, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, na potrzeby

nap«ędu tego pojazdu;

6) ogólnodostępna stacja ładowania - stację ładowania dostępną na zasadach

równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i

pojazdu hybrydowego;?,

b) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

,,27) stacja ładowania:

a) urz4dzenie budowlane obejmu?jące punkt ładowania o normalnej mocy lub

punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym, lub

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym

punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy

- wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania,

wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku, gdy stacja ładowania jest

podłączona do sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne, instalacją prowadz4cą od punktu ładowania do

przy%cza elektroenergetycznego;";

2) w art. 3 ust. 1:

a) pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) każdy punkt ładowania zainstalowany w ogólnodos%:pnej stacji ładowania,

którą zarządza, w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii

elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu

zarz4dzania stacji ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, o której

mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne, na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenia

usług ładowania - jeżeli stacja ładowania jest przy%czona do sieci
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dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo

energetyczne?;

3) w art. 12 ust. 2 utrzymuje brzmienie:

,,2. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób

ustalania mocy przy%czeniowej, o której mowa w ust. 1, kierując się potrzebą

stopniowego zwiększania liczby punktów ładowania i budowy sieci tych punktów

umożliwiającej używanie pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych.?;

4) art. 13 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 13. Stacje ładowania, punkty ładowania stanowiące element infrastruktury

ładowania drogowego transportu publicznego oraz punkty zasilania jednostek

pływających energią elektryczną z lądu spełniają wymagania techniczne i

eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich

bezpieczne używanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie
sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji ładowania dla osób

niepełnosprawnych.?;

5) po art. 18 dodaje się art. l 8a w brzmieniu:

,,Art. 18a. 1. Przed przystąpieniem do budowy punktu zasilania jednostek

pływających energią elektryczną można wystąpić z wnioskiem do Dyrektora TDT o

opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanego punkty zasilania

jednostek pływających energią elektryczną z lądu z wymaganiami technicznymi

określonymi w art. 13 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 20.

2. Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku.

3. Wydanie opinii podlega opłacie, która stanowi przychód TDT.?;

6) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

,,Art. 28a. 1. Przed przystąpieniem do budowy punktu bunkrowania skroplonego

gazu ziemnego (LNG), można wystąpić z wnioskiem do Dyrektora TDT o opinię w

zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanego punktu bunkrowania gazu

ziemnego z wymaganiami technicznymi określonymi w art. 26 oraz w przepisach

wydanych na podstawie art. 31.

2. Dyrektor TDT wydaje opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia

złożenia wniosku.

3. Wydanie opinii podlega opłacie, która stanowi przychód TDT.";
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7) w art. 34 ust. l otrzymuje brzmienie:

,J. Naczelne i centralne organy administracji państwowej zapewniają, aby udział
pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym je urzędzie
lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę w
zakresie transportu osób wynosił co najmniej 50% liczby użytkowanych pojazdów.";

8) w art. 35 ust. l otrzymuje brzmienie:

,1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wy%czeniem gmin i powiatów, których
liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, zapewnia, aby udział pojazdów
elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów w obsługującym ją urzędzie wynosił
co najmniej 30% liczby użytkowanych pojazdów.?;

9) w art. 39:

a) ust. 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
,,b) używane we flocie obsługującej Kancelari«ę Prezesa Rady Ministrów;',

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:
,,4a. Rada gminy, w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu, może

dopuścić poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia
przyjęcia uchwały, pojazdów innych niż określone w ust. 1 i 3-4 pod warunkiem
uiszczenia opłaty.

4b. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu stanowi dochód gminy,
który może być wykorzystany wy%cznie na potrzeby:
l) oznakowania strefy czystego transportu;
2) zakupu autobusów zeroemisyjnych;
3) pokryciakosztówwykonaniaanalizy,októrejmowawart.37ust.l.

4c. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu:
nie może byać wyższa niż 2,50 zł za godzinę i25 zł za dobę;
może mieć formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej.
4d. Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo

prezydent miasta.";

10)w art. 45:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) uzależnia świadczenie usługi ładowania w ogólnodos%:pnej stacji ładowania

od uprzedniego zawarcia przez posiadacza pojazdu elektrycznego lub pojazdu
hybrydowego umowy w formie pisemnej lub elektronicznej;",
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b) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,8) nie buduje stacji gazu ziemnego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ;?,
w ust. 1 w pkt 1l kropkę zas%:puje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
,,12) nie buduje ogólnodostępnej stacji ładowania zgodnie z art. 64 ust. 1 .",

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) w pkt 7 i pkt 12 wynosi od 5000 zł do 500 000 zł;?;
11 )w att. 46:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,J) pkt 1-3, 7, 8 il2 - wymierza Prezes URE;?,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Prezes URE wymierza kary, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1-3, 7, 8
i 12, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do %du Okręgowego w
Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Karę pieni«;żną uiszcza si«;
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się
prawomocna.?;

12)w art. 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,l. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta składa wniosek do Prezesa URE o
wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego, które będzie pełnić funkcję
operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, która zostanie wybudowana zgodnie z
planem, wykonującego zadania w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa
funkcjonowania, eksploatacji, konserwacji i remontów takiej stacji oraz dostawcy
usług ładowania na takiej stacji.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Prezes URE wyznacza, w drodze decyzji administracyjnej, do pełnienia
funkcji operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania,
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną, które dokonuje sprzedaży energii elektrycznej do
największej liczby odbiorców końcowych przy%czonych do sieci dystrybucyjnej
elektroenergetycznej na terenie gminy, w której ma pełnić funkcję operatora
ogólnodostępnej stacji ładowania.?;

1 3)art. 68 otrzymuje brzmienie:

)c
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,,Art. 68. 1. Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym

mowa w art. 34, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych

pojazdów wynosił co najmniej:

1) lO% - od 1 stycznia 2020 r.;

2) 20% - od l stycznia 2023 r.

2. Jednostka samorz4du terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia,

aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od l stycznia

2020 r., wynosił co najmniej 10 %.

3. Jednostka samorz4du terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1

stycznia 2020 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadania publicznego podmiotowi,

którego udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przy

wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 1 0%.

4. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 36 ust. 1, zapewnia

udział autobusów zeroemisyjnych w użytkowanej flocie po3azdów co najmniej:

l) 5% - od 1 stycznia 2021 r.;

2) lO% - od l stycznia 2023 r.;

3) 20% - od 1 stycznia 2025 r.?;

14) w art. 74 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Do podmiotów, które rozpoczęły eksploatację albo budowę stacji ładowania,

punktów ładowania wchodzących w skład infrastruktury ładowania drogowego

transportu publicznego pojazdów, punktów zasilania jednostek pływających energią

elektryczną z %du oraz stacji gazu ziemnego i punktów bunkrowania skroplonego gazu

ziemnego (LNG) po dniu we?jścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem wejścia w

życie przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie odpowiednio art. 17, art. 19 i

art. 29, w celu rozpoczęcia lub ich dalszej eksploatacji są obowiązane w terminie 12

miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

odpowiednio art. 17, art. 19 i art. 29, dostosować się do wymagań określonych w

niniejszej ustawie oraz w tych przepisach wykonawczych, a także złożyć, odpowiednio

do UDT lub TDT, wniosek o przeprowadzenie badania zezwalającego na rozpoczęcie

lub ich dalsz4 eksploatację. Przepisu art. 16 nie stosuje się.?;

15) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

,,Art. 85a. Przepis art. 3 ust. 1 pkt 10 stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.";

16) w art. 86 pkt l otrzymuje brzmienie:
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,,1)art. 3 ust. 1 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.;?.

Art. 9. 1. Maksymalny limit wydatków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu w

latach 2018 - 2027, będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi w roku:
1) 2018 r. - 500 000 zł;

2) 2019 r. - 340 600 000 zł;

3) 2020 r. - 516 198 000 zł;

4) 2021 r. - 617 457 000 zł;

5) 2022 r. - 815 045 000 zł;

6) 2023 r. - 839 404 000 zł;

7) 2024 r. - 865 214 000 zł;

8) 2025 r. - 892 083 000 zł,'

9) 2026 r. - 919 417 000 zł;

10) 2027 r. - 946 726 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o

których mowa w ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego, o
którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku

budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianego na dany rok,

dysponent Funduszu Niskoemisyjnego Transportu obniża wielkość środków

przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy

wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków, w szczególności poprzez

proporcjonalne zmniejszenie w drugim półroczu danego roku budżetowego w każdej

umowie o udzielenie wsparcia dla projektu, o której mowa w art. 28zp ust. 1 ustawy

zmienianej w art. 1, przewidującej udzielenie dotacji, wysokości limitu wydatków o

wskaźnik stanowiący iloraz kwoty przekroczenia wydatków Funduszu Niskoemisyjnego

Transportu w pierwszym półroczu i limitu wydatków tego Funduszu przypadającego w

drugim półroczu.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z

planem finansowym Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przepisu ust. 3 nie stosuje
Się.
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Art. 10. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
są przeznaczane w latach 2018-2027 na wspieranie działań, o których mowa w art. 28ze

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w szczególności w ramach zobowiązania, o którym

mowa w art. 40lc ust. 5 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą, w wysokości nie niższej niż suma przychodów Funduszu Niskoemisyjnego

Transportu uzyskanych w latach 2018-2027, z wy%czeniem przychodów, o których mowa

w art. 28zd ust. l pkt 4 i5 ustawy zmienianej w art. 1 .

Art. 1l. Tworzy się Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

Art. 12. 1. Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na Fundusz Niskoemisyjnego

Transportu w roku:

l) 2018 - wynosi O%;

2) 2019-wynosiO%;

3) 2020 - wynosi 0,5oA planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 167 948 000 zł;

4) 2021 - wynosi 1% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 346 228 000 zł;

5) 2022 - wynosi 1,5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 535 700 000 zł;

6) 2023 - wynosi 1,5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 551 700 000 zł;

7) 2024 - wynosi 1,5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 568 800 000 zł;

8) 2025 - wynosi 1,5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 586 800 000 zł;

9) 2026 - wynosi 1,5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 604 900 000 zł;

10) 2027 - wynosi 1,5% planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku

akcyzowego od paliw silnikowych, jednak nie więcej niż 622 800 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych monitoruje wykorzystanie limitów

wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz odpowiada za wdrożenie mechanizmu

korygującego, o którym mowa w ust. 3.
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3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku

budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianego na dany rok,

minister właściwy do spraw finansów publicznych obniża wielkość środków

przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy

wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków, w szczególności poprzez

proporcjonalne zmniejszenie w drugim półroczu danego roku budżetowego w każdej

umowie o udzielenie wsparcia dla projektu, o której mowa w art. 28zp ust. 1 ustawy

zmienianej w art. 1, przewidującej udzielenie dotacji, wysokości limitu wydatków o

wskaźnik stanowiący iloraz kwoty przekroczenia wydatków Funduszu Niskoemisyjnego

Transportu w pierwszym półroczu i limitu wydatków tego Funduszu przypadającego w
drugim półroczu.

4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z

planem finansowym Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przepisu ust. 3 nie stosuje
Się.

Art. 13. Pierwsze umowy, o których mowa w art. 28za ust. 2 i3, art. 28zb ust. 2 oraz art.

28zc ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, są zawierane na lata 2018 - 2027.

Art. 14. Plan finansowy Funduszu Niskoemisyjnego Transportu na rok 2018 minister

właściwy do spraw energii sporządza w terminie 3 0 dni od dnia wej ścia w życie niniej szej

ustawy.

Art. 15. Przepisy art. 28ze, art. 28zf, art. 28zg, art. 28zh, art. 28zi ustawy z dnia 25

sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, stosuje si«; od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej

o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem

lub stwierdzenia przez Komisję EuropejsJ, że przepisy te nie stanowią pomocy
publicznej.

Art. 16. Przepisy art. 163a ust. l ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, stosuje się:
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1) od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy

publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia

przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej;

2) do pojazdów hybrydowych , w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 8, w

stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po dniu określonym

zgodnie z pkt 1.

Art. 17. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 163a ust. l ustawy zmienianej w

ait. 7 w brzmieniu dotychczasowym stosuje się nie dłużej niż do dnia wejścia w życie

tego przepisu, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.

Art. 18. Do podmiotów, które rozpocz«;ły eksploatację albo budowę stacji ładowania,

punktów ładowania wchodzących w skład infrastruktury ładowania drogowego transportu

publicznego pojazdów, punktów zasilania jednostek pływających energią elektryczną z

lądu oraz stacji gazu ziemnego i punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego

(LNG) po dniu 22 lutego 2018 r, a przed dniem we.jścia niniejszej ustawy stosuje się

przepisy art. 74 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 19. Do operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, którzy rozpoczęli

eksploatację tych stacji po dniu 22 lutego 2018 r., a przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy, przepisu art. 3 ust. l pkt 10 ustawy zmienianej w art. 8 nie stosuje się.

Art. 20. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na

wykonywanie zadań Ministra Energii wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

l) 2018 r. - 570 000 zł;

2) 2019 r. - 530 000 zł;

3) 2020 r. - 530 000 zł;

4) 2021 r. - 530 000 zł;

5) 2022 r. - 530 000 zł;

6) 2023 r. - 530 000 zł;

7) 2024 r. - 530 000 zł;

8) 2025 r. - 530 000 zł;

9) 2026 r. - 530 000 zł;

10)2027 r. - 530 000 zł.
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2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy limitu wydatków określonego w ust. 1 stosuje się mechanizm korygujący
polegający na:

1 ) wstrzymaniu naboru proj ektów do wsparcia w trybie pozakonkursowym lub
2) ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa
w ust. l oraz wdrożenie mechanizmu korygującego którym mowa w ust. 2 jest minister
właściwy do spraw energii.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem art. 6
pkt 1, 2, 4 lit. b i51it. c i d, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Energii

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii.

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Alicja Pawłowska, 22 695 81 61
e-mail: alicja.pawlowska@me.gov.pl

Data sporządzenia
1 marca 2018 r.

Źródlo:
Stategia

Nr w wykazie prac
UC79

1. .laki problem jc'qt rozwiązyw'any?
Rozwiązywany problem związany jest z brakiem systei'nowego wsparcia dla rozwoju rynku oraz infrastruktury paliw
alternatywnych w transporcie przy jednoczesnym zobowiązaniu Polski na poziomie dyrektywy do wspierania rozwoju rynku i
infrastruktury niezbędnej do wykorzystywania paliw alternatywnych, a także osiągnięcia celów w zakresie rozmieszczenia
infrastruktury paliw alternatywnych. Problem związany jest nie tylko z zawodnością rynku, ale w wielu aspektach jego
faktycznym brakiem lub zbyt wolnym rozwojem w koiitekście potrzeb i celów związanych z upowszechnieniem stosowania
paliw alternatywnych w transporcie. Dodatkowo brak jest iiistrui'nentów służącycli redukcji emisji CO2 z sektora transportu -
cel redukcji zapisany jest m.in. w Polityce Energetycznej Wprowadzony do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciek0ch instrument w postaci utworzenia funduszu celowego, został zaproponowany w
miejsce obecnej delegacji ustawowej zobowiązującej ministra ds. finansów publicznycli do corocznego tworzenia rezerwy
budżetowej. 

Rekomeudowane roru iąza'nie, ss h m planou ane narzędzia interwencli, i oczekiwanv e e «t
Projekt zakłada powołanie funduszu, którego celei'n jest eliminacja dotychczasowych mankamentów funkcjonowania zapisów art.
37a ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, związanych przede wszystkim z niewielkim zainteresowaniem
dotychczasowymi instrumentami wsparcia. Ponadto projekt nowelizacji istotnie rozszerza dotychczasowych katalog działań,
na które mogą zostać przeznaczone środki finansowe, uwzględniając działania związane z szeroko rozumianym pojęciem
transportu niskoemisyjnego, do którego poza biokomponentami wlicza się przede wszystkim inne paliwa alternatywne, w tym
energię elektryczną wykorzystywaiią do napędu pojazdów. Takie podejście zapewnia znacznie efektywniejsze wydatkowanie
środków, pozwalając zdywersyfikować strukturę transportu. Oczekiwanym efektem będzie zapewnienie realnego wsparcia
projektom rozwoju paliw alternatywnych, tj. m.in. sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG),
biometanu, wodoru oraz energii elektrycznej wykorzystywanych w transporcie.

Jak problem został rozwiązan> ss innich kra)ach, W szczególnosci kra1ach ezłonkowsluch E D/UE'
Rozwój rynki paliw alternatywnych w transporcie wymaga zróżnicowanego katalogu podejmowaiiych inicjatyw. Należą do nich
działania o charakterze podatkowym, prawnym, jak i wspierającym. Powszechnym i stosunkowo popularnym narzędziei'n
stosowanym w Unii Europejskiej są dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych (lub niskoemisyjnych) bądź wsparcie dla budowy
niezbędnej infrastruktury. Rozwiązania takie stosują %dź stosowały m.in. Niemcy, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania czy
kraje skandynawskie. Analizowane przez projektodawców infori'nacje z tych państw pocliodzą z oficjalnych publikacji
dotyczących rozwo3u tamtejszych rynków elektromobilności oraz paliw alternatywnycli.
4. Pocbuio€a, na które oddviahije pro.iokt

Grupa Wielkosć Źródło daiiych Oddziaływanie
Jednostki samorządu
teiytorialnego - największe
aglomeracje i obszary gęsto
zaludnione

Przynajmniej 32 iniasta Daiie GUS - projekt
Krajowycl'i ram polityki
rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych

Rozwój traiisportu zero- i
niskoemisyjnego.

Podmiońy dokoiiujące
obrotu paliwami płynnymi

8 000 przedsiębiorstw Baza przedsiębiorstw
posiadających koncesje
- Urząd Regulacji
Energetyki

Wzrost liczby po3azdóvv napędzanycli
paliwami altematywnyi'ni, w tym energią
elektryczną może wpłynąć na rynek paliw
płymiych, doprowadzając do konieczności
zróżnicowania działalności przez te
podmioty

Podmioty realizując'e
Narodowy Cel
Wskaźnikowy

20-30 podmiotów Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki

Możliwosć wsparcia w zakresie
inwestycji w instalacje do produkcji
biopaliw ciekłych; poprawa
konkurencyjiiości na rynku UE

Polskie-Sieci -
Elektroenergetyczne S.A.
(OSP)

1 podi'niot Opracowanie własne na
podstawie informacji
przekazanych przez OSP

Uszczuplenie wpływów wynikających z
uzasadnionego zwrotu z kapitału
zaangażowanego; potencjalne korzyści



l

ekonomiczne ze wzrostu wykorzystania
energii elektrycznej w transporcie (efekt
skali); konieczność inwestycji w
infrastrukturę do przesyhu energii
elektrycznej.

Podmioty dokonujące obrotu
LNG

1 1 Nowe możliwości (modele) biznesowe,
stworzenie odpowiedniej infrastruktury
(inwestycje oraz rozbudowa już
istniejącej), redukcja wykorzystania paliw
kopalnych oraz zwiększenie zużycia
energii ze źródeł odnawialnych. Wzrost
wykorzystania paliw alternatywnych.

Podmioty dokonujące obrotu
wodorem

2 Opracowanie własne na
podstawie danych IMP
PAN

Podmioty dokonujące obrotu
CNG

26 Opracowanie własne na
podstawie danych o
ilości stacji CNG w
Polsce

Wytwórcy energii
elektrycznej

1297 Dan-e {JRE Wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną.

OSD 175 - Dane URE Wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną, z czym więe się
konieczność rozbudowy i modemizacj i
sieci, oraz możliwość stabilizacji systemu
za pomocą pojazdów napędzanych
energią elektryczną.

Podmioty dokonujące obrotu
paliwami gazowymi

172 Dane URE (za 20 1-5 r.) Wzrost zapotrzebowania za paliwa - 
gazowe.

Narodowy Fundusz Ochroiiy
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

1 Opracowanie własne na
podstawie informacji
przekazanych przez
NFOŚiGW

Nowe obszary finanso'wania związane z
transportem nisko i zeroemisyjnym.
Finansowanie inicjatyw wpływających na
osiąganie efektu środowiskowego,
przychody z tytułu opłaty emisyjnej

Bank Gospodarstwa
Krajowego

1 Opracowanie własne na
podstawie iiiformacji
przekazanycli przez
BGK

Obsługa bankowa Funduszu

Urzędy Skarbowe, Urzędy
Celno-Skarbowe, Izby
Administracji Skarbowej

628 - ' Dane Ministerstwa-
Finansów:

http://www.mf.gov.pl/m
inisterstwo-

finansow/kontakt/adresy
-jednostek

Działania zwipane z opłatą emisyj-ną

Ministerstwo Energii 1 Dane własne Pobudzenie iiinowacyjności podmiotów -
nowego sektora elektromobilności.
Możliwość sfinansowania realizacji
instrumentów o których mowa w Planie
Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz
Krajowych Ramach Polityki Rozwoju
Infrastruktuiy Paliw Alternatywnych

Wytwórcy biokomponentów 22 przedsiębiorców Prezes Agencji Rynku
Rolnego

Możliwość wsparcia w zakr;sie -
inwestycji w instalacje do produkcji
biokomponentów

5. Im'formaeje na ternat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynAków konsultacji -
Projekt został poddany konsultacjom społecznyi'n i uzgodnieniom i'niędzyresoitowyin w trybie przewidzianym w uchwale Rady
Ministrów określającej Regulamin pracy Rady Ministrów. Konsultacje i uzgodnienia trwały od 15 do 29 września 2016 r. Swoje
uwagi zgłosiło 25 podmiotów, w tym resorty.
6. Wpływ na sektor finansów p«biczuych - -
Podane w tabelach kwoty szacowanych dochodów i wydatków zostały zaokrąglone do mln zl dlatego też łączne
wartości mogą nieznacznie odbiegać od liczby %dącej wynikiem sumowania zaokrągleń w poszczególnych komórkach.
(ceny stałe z 2017
r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2018 2019 2020 202] 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ł4cznie

Dochody ogółem 0,7 1700,8 1751,8 1804,5 1858,6 1914,3 1971,8 2 030,9 2091,9 2 154,6
-17

279,9

Budżet państwa 0,0 0,0 -167,9 -346,2 -5357 -5517 -568,8 -586,8 -604,9 -622,8 -3 984,7



NFOŚ 0,0 1 360 0 1 403 4 1 533 0 1 579 0 l 626,4 l 675,2 1 725 4 l 7712 1 830,5
14

509,9

FNT 0,5 340,6 516,2 617,5 815,0 839 4 865,2 892, 1 9194 946,7 6 752,6

JST 0,0 o,o 0,0 o,o 0,0 o,o 0,0 o,o o,o 0,0 0,2

ZUS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ol 0,1 14

NFZ 0,0 0,0 o,o o,o o,o o,o o,o 0,0 0,0 0,0 0,4

Fundusz Pracy 0,0 o,o 0,0 0,0 o,o o,o 00 oo 0,0 0,0 Ol

FGŚP o,o oo o,o 00 o,o o,o oo 0,0 00 o,o 00

Wydatki og«5łem 1,1 1,1 169,1 347,5 536,9 552,9 570,1 588,1 606,3 624,2 3 997,4

Budżet państwa 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 5,29

NFOS 0,5 0,6 168,5 346,9 536,4 552,4 5696 587 6 605,8 623 7 3 992,1

FNT 0,0 oo 0,0 o,o 00 o,o 00 0,0 0,0 o,o o,o

JST o,o o,o oo 0,0 o,o o,o o,o o,o oo 0,0 0,0

ZUS o,o 0,0 o,o o,o o,o o,o o,o o,o 0,0 o,o 0,0

NFZ oo 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o o,o o,o o,o o,o 0,0

Fundusz Pracy o,o o,o oo o,o o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o

FGŚP 00 0,0 00 o,o o,o o,o o,o o,o 0,0 0,0 0,0

Saldo ogółem -0,3 1699 7 1582,7 1457,0 1321,6 1361,4 14017 1442,8 1485,6 1530,4
13

282,6

Budżet państwa -0,5 -0,5 -168,5 -346,7 -536,2 -552,2 -569,3 -587,3 -6054 -623,3 -3 990,0

NFOS -0,5 13594 12348 l 186,1 1 042,6 l 074,0 11056 1 137,8 11714 1 206,8
10

517 8

FNT 0,5 340,6 516,2 617,5 815 0 839 4 865,2 892,1 919 4 946,7 6 752,6

JST oo o,o o,o 0,0 oo o,o 00 o,o o,o 0,0 0,2

ZUS Ol 0,1 0,1 0,1 Ol 0,1 Ol 0,1 0,1 0,1 14

NFZ oo 0,0 o,o 0,0 00 00 00 0,0 o,o o,o 0,4

Fundusz Pracy 00 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o oo 0,0 o,o o,o 0,1

FGŚP o,o 0,0 00 o,o o,o oo o,o 0,0 0,0 00 0,0

Źródła finansowania

W projekcie dokonano dywersyfikacji źródeł-'Rnansowania. Pierwsze stanowią dotacje celowe z
budżetu państwa obejmujące planowane WPłYsvy Z podatku akcyzowego od paliw silnikowych w
poprzednim roku budżetowym w wysokości od OoA w latach 2018 i 2019, przez O,5% w roku 2020,
1% w roku 2021, do 1,5% w roku 2022 i kolejnych - wysokość dotacji celowej określa ustawa
budżetowa w części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii;
odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów zgodnie z
przepisami o finansach publicznych; środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego w wysokości O,1% uzasadnioiiego zwrott+ z kapitału zaangażowanego w
wykonywaną działalność gospodarcz4 w zakresie przesyłania energii elektrycznej, o których mowa
w art. 16b ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; wpływy z tytułu opłaty
zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. la ustawy nowelizowanej; wpływy z tytułu opłaty
emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo oclirony środowiska,
w części przypadającej Funduszowi oraz inne przychody. Jednyin ze źródeł fiiiansowania Funduszu
są środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.). Przyjęcie wspomnianego źródła finansowania oraz wskaźnika O,1%
wynika z konieczności - z jednej strony - zaangażowania operatora w tworzenie się rynku, który w
perspektywie kilku lat wpłynie na jego funkcjonowanie, z drugiej zaś strony z realnych możliwości
operatora i zakresu, w jakim może wesprzeć Fundusz Niskoemisyjnego Transportu bez uszczerbku
dla własnej działalności. W zakresie pozostałych źródeł finansowania wpływ projektowanej ustawy
na sektor finansów publicznych będzie neutralny, z uwagi na przesunięcie części dochodów budżetu
państwa z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych do pozostałych jednostek (do Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu), a także przesunięcie dochodów pozostałych jednostek z tytułu opłaty
zastępczej (przychody Narodowego Funduszu Oclirony Środowiska i Gospodarki Wodnej do
Finduszu Niskoemisyjnego Transportu). Po stronie Ministerstwa Energii zadania związane z
działalnością Funduszu realizować będzie dedykowany zespół składający się z i'ninimum 5
pracowników. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Energii zatrudnienie wspoinnianych



pracowników to rocznie koszt ok. 0,5 mln zł. Natomiast koszty bieżącej obsługi Funduszu po stronie
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacowane są na maksymalną
kwotę 1,5 mln zł rocznie. Koszty te będą finansowane z budżetu Funduszu, m.in. z przychodów z
tytułu opłaty zastępczej. Ze względu na niemożliwość dokładnego oszacowania na tym etapie
niezbędnej liczby osób wchodzących w skład Zespołu do spraw Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu (na jego wielkość wpływ będą miały m.in. liczba wniosków oraz ich zakres),
wspomniana kwota jest kwotą szacunkową, wynikającą z porównania kosztów obsługi zbliżonych
rozwiązań. Ministerstwo Energii szacuje, że w skład wspomnianego zespołu - w początkowej fazie
funkcjonowania Funduszu - wchodzić będzie ok. 10 pracowników. Obsługa bankowa Funduszu
zapewniana przez Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie wymagać dodatkowych zasobów
kadrowych, podobnie jak działania związane z opłatą emisyjną prowadzone przez urzędy skarbowe,
urzędy celno-skarbowe i izby administracji skarbowej.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przy3e;tych do obliczeń
założeń

W części dotyczącej udziału we wpływach z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, projekt
opiera się wyliczeniach własnych Ministerstwa Energii na podstawie danych i prognoz Ministerstwa
Finansów. W zakresie srodkóvv przekazywanych przez operatora systemu przesyłowego
elektroenergetycznego w wysokości O,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w
wykonywaną działalność gospodarcz4 w zakresie przesyłania energii elektrycznej, przyjęto (na
podstawie raportów finansowych publikowanych przez spółkę oraz analiz własnych), że coroczna
uśredniona kwota przypadająca na Fundusz wynosiłaby od ok. 0,5 do O,9 mln zł. Natomiast w
zakresie przychodów Funduszu z tytułu opłaty zastępczej przyjęto założenia przedstawione w
skierowanym do Sejmu RP projektu z dnia 30.10.2017 r. ustawy o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1973), z
którego wynika kwota wpływów z tego tytułu za 2018 r i 2019 r. w kwocie po 85 mln zł (z
płatnościai'ni odpowiednio w 2019 r. i 2020 r.). Stawki opłaty emisyjnej wynoszą 80 zł za 1000
litrów benzyn silnikowych i 80 zł za 1000 litrów olejów napędowych i na podstawie zmian
wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych w ostatnich latach oraz efektów
budżetowych wprowadzonych w roku 2016 rozwiązań prawnych w zakresie regulacji sektora obrotu
paliwami płymiyini wnioskować należy o dalszym wzroście konsumpcji paliw płynnych w Polsce o
ok. 3% w skali roku, a tym samym wzroście wpływów z podatku akcyzowego od paliw
silnikowych. Stawka opłaty einisyjnej na tym poziomie pozwala na zapewnienie NFOŚiGW i FNT
środków w wysokości gwarantującej kompleksowe rozwiązanie problemu zanieczyszczenia
powietrza w polskich miastach na przestrzeni następnych 10 lat. Wzrost vvpłyvvóvv z tytułu opłaty
emisyjnej jest analogiczny do wzrostu wpływów z tytułu podatku akcyzowego będących efektem
prognozy wzrostu konsumpcji paliw płynnych.

. p na konkurencyj.ność ges.podarki » przedstębiorczość, w tym funkc3onowoame przedsiębiorców oraz na
rodzinę, ob)rwateli i gospodarstwa doiuowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ł4czn

ie

W ujęciu
pienięŻnyin
(w mln zł,
ceny stałe z
20l7r.)

duże przedsiębiorstwa -0,5 -567 -584 -602 -620 -638 -658 -677 -698 -7]9 -5764

sektor mikro-, małych
i średnich

przedsiębiorstw
o -567 -584 -601 -619 -638 -657 -677 -697 -718 -5757

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

o -567 -584 -601 -619 -638 -657 -677 -697 -718 -5757

W ujęciu
niepienięŻnym

duże przedsiębiorstwa Rozwój iiifrastFuktury do tankowania gazu ziemnego, biopaliw ciekłych i innych
paliw alternatywnych oraz do ładowania pojazdów elektrycznych; wzrost zużycia
gazu ziemnego oraz energii elektrycznej w Polsce przeznaczanych na cele
transportowe; możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych opartych o
paliwa alternatywne i ich infrastrukturę.

sektor mikro-, małych
i średnich

przedsiębiorstw

Rozvvój flot pojazdów niskoeinisyjnych, możliwy spadek kosztów użytkowania
pojazdów; możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowycli opartych o paliwa
alternatywne i ich infrastrukturę.

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Poprawa jakomci powietrza wynikająca ze zmniejszeiiia emisji szkodliwych
substancji przez pojazdy drogowe - szczególnie w dużych aglomeracjach.



Dodatkowe informacj;,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń ri

Z uwagi na fakt, że brak jest określenia podziału kwoty, którą zarządza Fundusz na poszczególne
działania, nie można określić wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw w ujęciu
pieniężnym. Brak możliwości przewidzenia skutków finansowych w ujęciri pieniężnym w
perspektywie najbliższych 10 lat jest powodowany także faktem, że działalność Funduszu będzie
obejmowała nowy, tworzący się rynek, dla którego trudno przewidzieć kwantyfikowalne finansowo
trendy rozwoju w 10 letniej perspektywie. Przykładowo, rynek samochodów osobowych
napędzanych energią elektryczną, który to rynek znajdzie się w polu zainteresowania podmiotów
aplikujących o środki z Funduszu, tworzy obecnie nie więcej niż 2 tys. pojazdów. W skali liczby
wszystkicli samochodów osobowych w Polsce (około 20 mln) stanowi poi'nijalną wielkość. Na
obecnym etapie skutki finansowe zmian wywołanych działalnością Funduszu na rynku tej wielkości
są więc bardzo trudne do określenia. W 10 letnim okresie funkcjonowania Funduszu przewiduje się,
że do beneficjentów wsparcia trafi ok. 4 651,3 mln zł (po odjęciu kosztów zarz4dzania Funduszem).

§nie dotyczy
"Wjrowadzane są obci$enia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

€ tak
0nie
0nie dotyczy

0zmniejszenie liczby doku'ffieiitów
0zmniejszenie liczby procedur
gskrócenie czasu na załatwienie sprawy
ginne:

gzwiększenie liczby dokumentów
gzwiększenie liczby procedur
0wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
ginne:

Wprowadzane-obci,enia są przystosowane do ich
elektroiiizacji.

€ tak
[]nie
[]nie dotyczy

Komentarz: Nie dotyczy
9. Wplyva « n'nek pracy
Projekt nowelizacji nie wpłynie negatywnie na rynek pracy związany z tymi sektorami, które prowadzą działalność
gospodarczą w obszarze produkcji, magazynowania oraz oferowaiiia do sprzedaży paliw wykorzystywanych w transporcie.
Projekt nowelizacji wpłynie natomiast na charakter i stmkturę rodzajów paliw stosowanych w transporcie, zwiększając udział
paliw alteriiatywnycli. Tym samym spowoduje jakościowe zmiany na rynku pracy generując zapotrzebowanie na pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie wykorzystywania paliw alternatywnych w transporcie.

10. Wpływ na pozostale obszan)'
€środowisko naturalne

sytuacja i rozwój regionalny
ginne:

demografia
mienie państwowe

0informatyzacja
gzdrowie

Oi'nówienie wpływu
Obniżenie zanieczyszczeń generowanycli przez sektor transportu, ze szczególnym uwzględnieniem
agloi'neracji, uzdrowisk oraz obszarów chroniących środowisko naturalne.

11. Plaiiotsaiie tsykoiianie lirzepisów aktu pratvnego
Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z wyłączeniem ait. 6 pkt 1, 2, 4 lit. b i 5 lit. c i d, które wchodzą w życie
po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2. W )aki gposób » kiedi nastąpi ewaluac3a efelitów pro)ektu oraz 3aliie miernaki zostaną zastosowane.
Ewaluacja efektów projektu będzie prowadzona systemowo w oparciu o zasady i i'niemiki opracowane w rocznym planie
finansowym Funduszu.

13. Za%czniki (istotne dokumenty źródlowe, hadania, analizy itp.)
Brak załączników.





Projekt z dnia l marca 2018 r., wersja 1 .0

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ENERGII')

z dnia ........................2018 r.

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Na podstawie art. 321h ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519 , z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ...... 2018 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

l ) Minister Energii kieruje działem administracji rządovvej - eiiergia na podstawie 83 l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegćAosrveBo zakresu działaiiia Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Zmiaiiy tekst?i jednolitego wymienionej tistawy zosta}y ogłoszoiie w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, } 888, 1999, 2056
i 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i 88.
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie w sprawie wzoru inforrnacji w sprawie opłaty emisyjnej

stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 321h ust. 3 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, poz. 785, 898,

1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056 i2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i88).

W projektowanym rozporządzeniu określa się, jako za%cznik, wzór informacji w
sprawie opłaty emisyjnej. W cz«;ści A wzoru deklaracji określa się miejsce i cel składania
deklaracji;

w części B - dane identyfikacyjne składającego informację; w części C - pole dotycz4ce

wykazania kwoty opłaty emisyjnej; w części D - pola dotyczące obliczenia opłaty emisyjnej.

Na końcu informacji w części E znajdują się pola dotyczące podpisu składającego informację
lub osoby go reprezentującej, a w części F adnotacje organu.

Proponuje się, by przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem ...... 2018 r.,

tj. równocześnie z we?jściem w życie przepisów ustawy z dnia ............. o zmianie ustawy

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących opłaty
emisyj nej.

Projekt rozporz4dzenia nie zawiera norm technicznych, w związku z czym nie wymaga
notyfikacji na podstawie przepisów rozporz4dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm iaktów prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporz4dzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnień, o których mowa w § 39 uchwały nr

190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P.
z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Przedmiotowy projekt ustawy, stosownie do art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.

o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 14}4, z późn. zm.)

oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy

Rady Ministrów został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej Rz4dowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny z

dniem skierowania do uzgodnień i konsultacji publicznych.
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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l
l

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru
informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Ministershvo wiodące i ministerstwa wsp«Słpracujące
Ministerstwo Srodowiska

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
......, tel. ......, e-mail: .........

Data sporządzenia
2 marca 2018 r.

Źródło: ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)

Nrwwykazieprac: ......

1. Jaki pro=blem jest rezw%zywany?
Określenie wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej, zgodnie z art. 321 h ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, wprowadzonym art. 3 ustawy z dnia . .... o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

. ekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interweneji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie określi wzór miesięcznej informacji w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS), stanowiący
za%cznik do projektu rozporządzenia, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu
i miejsca jej składania.

. Jak problem zostal rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach czlonkowskich OECD/UE?
Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest regulowana w prawie wspólnotowym i nie podlega
harrnoiiizacji.

4. Podrni=oty, na które oddziałuje projekt
Gmpa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Urzędy skarbowe 400 www.mf.gov.pl Obowiązek ewidencjonowania i
rozliczania opłat wynikających ze
składanych informacji o opłacie
emisyj nej.

Urzędy celno-skarbowe
(delegatury, oddziały

celne)

16

(45,143)
www.mf. gov.pl J.W.

Producenci paliw
silnikowych

Brak danych Brak danych Potencjalna konieczność składania
infornnacji na potrzeby obliczenia
opłaty emisyjnej

Importerzy paliw
silnikowych

Brak danych Brak danych J.W.

Podmioty dokonujące
nabycia

wewnątrzwspólnotowego
w rozumieniu przepisÓw
o podatku akcyzowym od

paliw silnikowych

Brak danych Brak danych J.W.

Inne podmioty
podlegające na podstawie

przepisów o podatku
akcyzowym

obowiązkowi
podatkowemu w zakresie
podatku akcyzowego od

paliw silnikowych

Brak danych Brak danych ).w.
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5. Informacje na teinat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt został skierowany w ramach konsultacji do:. .............. ...

6. Wpływa na sektor flnansów puhl4cznych
(ceny stałe z ...... r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

budżet państwa
JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

budżet państwa

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowana regulacja nie le,dzie miała wpływu na sektor finansów publ:cznych, w
tym budżet jednostek samorz4du terytorialnego.

. Wpływ na konkurencyiność gospodarki i przedsięhiorczość, w tym funkcjonowanie prze sięb»orców
oiraz na roJzinę, obywatelii gospodarshva domowe

Skutki

Czas w latach od -wejścia w życie zmian o -1 2 - 3 5 10 ł4cznie (O-10)
W ijęciu
pienięŻnym

(w mln zł,

ceny stałe z
...... r.)

duże przedsiębiorstwa
s-ektor mikro-, małych i
średnich

przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

W ujęciu
niepienięŻnym

duże przedsiębiorstwa -
sektor inikro-, małych i
średnich

przedsiębiorstw
;odzina, obywatele oraz
gospodarstwa doi'nowe

(dodaj/usuń)

Niemierzalne (dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

Dodatkowe !nformacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość.
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8. Zmiaua obciążeń regu4acyjnych (w tym obowiązków informaacyjuych) wynikają-cych z projektm
Xniedotyczy -
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej

tabeli zgodności).

€ tak
gnie
X nie dotyczy

[lzmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy

Qinne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

ginne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

€ tak
@nie
X nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
10. Wplyw na pozostałe obszary

gśrodowisko naturalne
0 sytuacja i rozwój regionalny
gim'ie:

demografia
@mienie państwowe

@inforrnatyzacja
gzdrowie

Omówienie wpływu Projektowana regulacja nie %dzie miała wpływu na pozostałe obszary.

I1. Planowane wykonanie prze@is«;w aktu prawnego
Planuje się wejście w życie projekto'ffianej regulacji z dniem wejścia w-mycie przepisów ustawy z dnia ..... o
zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących opłaty
emisyj nej.

. W 3aki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efelJów pro)ektu oraz 3akie miermki zostaml zastosowane?
Z uwagi na przedmiot regulacji proj ektowanego rozporządzenia jego ewaluacja jest niezasadna.
13. Zalączniki (istetne dokumenty źródłowe, badania, analtzy itp.)
Brak.



Za%cznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia.................(poz.......)

WZÓR

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJACY. pou CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN. WYPEŁNIAć NA MASZYNIE. xoupuva:iowo cus pączxie. DLlżYMl osuxowaxyvi LITERAMI. CZARNYM cus NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepoirzebne skreślić)

składającego 1) I l

[2. Nr dokumentu

l

l 3. Status 1
OEMIS

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY EMISYJNEJ

za

JI I 5. Rok

Podstawa prawna: Arl. 321h usl I usławy z dnia 27 kwietnia 2001 t - Prawo ochrony środowiska (Dz u z 2017 r poz 519 z pozn zm )

Termin skmdania. a) do 25 dnia miesiaca naslepulacego po miesiacu. w klórym powsłal obowiązek zap+a}y - w przypadku producenła paliw silnikowych. podmiołu
dokonulącego nabycia wewn4rzwspólnołowego w rozumieniu przepisow o podałku akcyzowym paliw silnikowych oraz innego podmiołu
podlegalacego na podstawie przepisow o podałku akcyzowym obowiązkowi podałkowemu w zakreste podatku akcyzoweqo od paliw silnikowych.

b) okreslony dla nalezności celnych - w przypadku imporlera paliw silnikowych

Mie)sce skladania: a) urząd skarbowy przy pomocy kforego wykonu1e swole zadania naczelnik urzędu skarbowego wlasciwy mielscowo w sprawach podałku
akcyzowego - W przypadku producenla paliW SilnikOwyCh. podmiołu dokonulacego nabVcia wewnąlrzwspolnolowego W rozumieniu przepisow O
podałku akcyzowym paliw silnikowych oraz innego podmiołu podlegalącego na podsławte przeptsów o podałku akcyzowym obowiązkowi
podałkowemu w zakresie podałku akcyzowego od paliw silnikowych.

b) urząd celno-skarbowy przy pomocy klórego wykonu1e swole zadania naczelnik urzedu celno-skarbowego w+asciwy ze wzgledu na mielsce
powsłania dlugu celnego - vv przypadku impoitera paliw stlntkowych

A. WŁASCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA INFORMACJ
6. Naczelnik urzędu skarbowegolcelno-skarbowego 7. Cel z+ożenia formularza (zaznaczyć wlaściwy kwadrał):
(niepołrzebne skreślić) w: 1 . zlożenie informacji 2. korekta informacjia a
6. Naczelnik urzędu skarbowegolcelno-skarboweqo
(niepołrzebne skreślić) w:

7. Cel z+ożenia formularza (zaznaczyć wlaściwy kwadrał):

1 . zlożenie informacji 2. korekta informacji
a a

B.DANESKŁADAJĄCEGO - --
adołyczy podmiołów niebedących osobami fizycznymi =dolyczy podmiołów bedaćych osobami fizycznymi

B 1 DANE IDENTYFIKACYJNE
-'El. Rodzaj skJadaJącego (zaznaczyć wla'sciwy kwadrał)

[] 1. skladalący niebędący osobąfizyczną 0 2. osoba fizyczna

-'El. Rodzaj skJadaJącego (zaznaczyć wla'sciwy kwadrał)

[] 1. skladalący niebędący osobąfizyczną 0 2. osoba fizyczna

9. Nazwa peŹna"/Nazwisko, pierwsze'imię" - -

B.2 ADRES SIEDZIBY"/ADRES ZAMESZKANIA"
lO.Kraj ll.WoJewódzbrto 12.Powiat

13.Gmina' 14.ulica 15.Nrdomu l6.Nrlokalu

17.MiescowoM. ' lm.Koapocztowy 19.Poczta - 20. Adres e-mail i nr telefonu (pole
fakulłaływne)

10. Kraj 11. WoJewódzbrto 12. Powiat

13.Gmina ' 14. ulica 15. Nrdomu 16. Nr lokalu

17. MiescowoM. lm.' Koa pocztowy 19. Poczta -' 20, aares e-mail i nr telefonu (pole
fakulłaływne)

C. KWOTA OPŁATY EMISYJNEJ
Kwotaop»atyemsyneJdozapłaty '-" 21.

Kwota op+ały emisylne'l z pozycji 1 j7 zl

Kwotaop»atyemsyneJdozapłaty '-"

Kwota op+ały emisylne'l z pozycji 1 j7

21.

zl



POIA JASNE WYPEŁNIA śKŁADAJĄCY. POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MA!»ZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE. DuŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

l
l

l

l
l

l
l

l

l

OEMIS(,, 1,3

D. OBLICZENIE OPŁATY EMISYJNEJ

Lp. Nazwa wyrobów podlega)ących
op+acie emisyjne) Kod CN

Podstawa obliczenia wysokości
opiaiy emisy)ne1 2) Stawka opiaty Kwo}a oę!aty

wzl

a b c d e f
22. 23.

z+

24. 25.

zl

26.

z+
27. 28.

zt

29. 30.

zl

31.

zl
32. 33.

zl

34. 35.

zl

36. -

zl
37. 38.

zl

39. 40.

zk

41.

zl
42. 43. -

zl

44. 45.- -

zl

-a6.

zi
47. 48.

iiiiii zl

49. 50.

zl

51.

zl
52. 53.

z+

54. 55.

z+

56.

zl
57. 58.

zl

59. 60.

zl

61.

z+
62. 63.

zl

64. 65.

zl

66. -

zl
67. 68.

zl

69. ' 70.

zk

'Ź1. '

zl
72. 73.

zf

74. 75.

z+

76.

zl
77. 78.

zł

79. 80.

zl

81.

z+
82. 83. 

zl

84. 85.

zl

86.

zl
87. 88.

zl

89. 90.

z+

91. "

zl
92. 93.

zl

94. 95.

zl

96. '

zk
97. 98.

zl

99. too.

zl

qoi. -'

zl
102. 103.

iiiii zl

ioa. 105.

zl

tos.

zl
107. 108. 

zl

109. q'io.

zk

111.

zl
112. 113.

zl

114. 115.

zl

116.

zl

Razem

117. -

zl

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO INFORMACJE; LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO INFORMACJE;

ll8.lmię 119.Nazwisko

120. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 121. Podpis składającego lub osoby reprezentującej składającego

122. Numer telefonu i adres e-mail składającego lub osoby reprezentującej składającego (pole nieobowiązkowe)  -

118. Imię 119. Nazwisko

120. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 121. Podpis składającego lub osoby reprezentującej składającego

122. Numer telefonu i adres e-mail składającego lub osoby reprezentującej składającego (pole nieobowiązkowe)  -



POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄćY, POLA ćlEMNE VWPEŁNIA ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE. KOMPuTEROWO LuB RĘCZNIE. DuŻYMI DRIIKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LIIB NIEBIESKIM KOLOREM.

F. ADNOTACJE URZE;DU
W przypadku informacli z}ożonej w wersji elekironicznel wype+niente pól: 123. 124 i 125 lesl lakultalywne.
123. Uwagi organu

l

124. Identyfikator przyjmującego formularz 125. Podpis przyjmującego forrnularz

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 21 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości
niniejsza informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz U z 2017 r. poz. 4 201 , z późn. zm.).

Objaśnienia:

" Numer PESEL należy podać w przypadku składającego będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL
nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
2' Podstawę obliczenia wysokości opłaty emisyjnej -podaje się w tysiącach litrów albo tysiącach kilogramów
z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
3' Kwoty opłaty emisyjnej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż
50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych - zgodnie
z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2017 r. poz 201 , z póżn. zm.).

OEMIS(1, 3/3
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