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(pieczątka przedsiębiorcy)

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
DOSTAWCY PALIWA – BIOMASY POCHODZENIA LEŚNEGO (I)

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani*, uprawniona/uprawniony/uprawnieni* do
reprezentowania przedsiębiorcy:

(pełna nazwa przedsiębiorcy – dostawcy paliwa /biomasy pochodzenia leśnego/)

mając na uwadze treść art. 50 § 1 oraz art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego,
będąc świadomą/świadomym/świadomymi*
fałszywych

zeznań

przewidzianej

i pouczona/pouczony/pouczeni*
administracyjnego

prawie

odpowiedzialności karnej za składanie

w

art. 233

§1

Kodeksu

karnego

o wynikającym z art. 83 Kodeksu postępowania

odmowy

zeznań

i

odpowiedzi

na

pytania

oraz

o odpowiedzialności za fałszywe zeznania,
oświadczam/oświadczamy*, że:
1) biomasa dostarczona przez ww. przedsiębiorcę w okresie: …………………………….. do
Bioeko

Grupa

TAURON

sp.

z

o.

o.

zlokalizowanej

w

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. nie stanowiła drewna pełnowartościowego, o którym była mowa
w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.;
źródła pochodzenia oraz dostawę biomasy, o której była mowa w punkcie
pierwszym niniejszego oświadczenia, dokumentuje zestawienie faktur VAT oraz
dokumenty wywozowe wystawione przez Nadleśnictwa prowadzące gospodarkę
drewnem w lasach państwowych uzyskane przez pierwszy podmiot wprowadzający
drewno/materiał drzewny na rynek, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego
oświadczenia.

* - niepotrzebne skreślić

L.P.

Nazwa dokumentu

Dot. faktury VAT (nr i data)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

............................................................... ...........
(podpis(y) i pieczątki osoby (osób) uprawnionej (-ych) do reprezentacji przedsiębiorcy)
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POUCZENIE
I. Niniejsze oświadczenie składają przedsiębiorcy będący dostawcami biomasy pochodzenia
leśnego do jednostek wytwórczych przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność
gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, w przypadku dostarczenia
przedsiębiorstwu energetycznemu:
a) biomasy pochodzenia leśnego w postaci drewna litego/surowego;
b) biomasy pochodzenia leśnego w postaci materiału drzewnego (np. zrębka, brykiet,
trocina itp.) - drewna celowo rozdrobnionego.
II. Zgodnie z treścią § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii
elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229, zwanego
w niniejszym oświadczeniu: „rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października
2012 r.”), w przypadku jednostki wytwórczej, w której spalane są biomasa lub biomasa i paliwo
pomocnicze, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego obowiązanego do realizacji
obowiązków, o których mowa w ust. 2-6 tego przepisu, do energii ze źródeł odnawialnych nie
zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.
III. Zgodnie z brzmieniem § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.
pod pojęciem drewna pełnowartościowego rozumieć należy drewno spełniające wymagania
jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna
wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna
średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku
procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.
IV. i) W myśl art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r, - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r, Nr 88, poz.
553) kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
V. Wszystkie dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami lub poświadczonymi
(na każdej stronie kopii dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów.
Poświadczenie może być dokonane osobiście przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną
do reprezentowania przedsiębiorcy.
VI. i) Wyciąg z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267):
Art. 50. § 1. Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych
czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli
jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
(…).
Art. 75.
§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest
sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie
biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu
prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej
odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe
zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 83
§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony,
wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również
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osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań
trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego
bliskich wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową
albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej.
§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy
zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
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