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Szanowny Panie Ministrze,

 

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy prowadzący działalność w
zakresie obrotu węglem z prośbą o interwencję poselską.

W dniu 27 września 2018 r. Pan Minister podpisał rozporządzenia do ustawy o
monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw.

Wiele firm zajmujących się importem i sprzedażą węgla w Polsce ma duże wątpliwości
dotyczące interpretacji nowych przepisów o normach paliw.

Dokonując zgłoszenia celnego o objęcie procedurą celną dopuszczenia do obrotu
przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o przeznaczeniu importowanego paliwa stałego.
W oświadczeniu tym wskazuje czy:



1.  

2.  

1.  

przeznaczone są do użycia w gospodarstwachpaliwo stałe jest przeznaczone do zużycia 
domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, albo

użycie w gospodarstwach domowych paliwo stałe jest przeznaczone do celów innych niż 
albo instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Jest rzeczą oczywistą, że przedsiębiorcy, którzy mają wiedzę, że ten węgiel zostanie
w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnejzużyty 

mniejszej niż 1 MW   - zaznaczają w oświadczeniu pkt 1 .

Inny przypadek, to sprzedaż przez przedsiębiorców zajmujących się importem węgla
wyrobów węglowych klientom hurtowym, tj. Pośredniczącym Podmiotom Węglowym. W takim
przypadku przedsiębiorcy importujący węgiel, nie mają wiedzy komu te firmy sprzedadzą
węgiel, tj. Czy do klienta końcowego czy do innych mniejszych PPW, czy np. do energetyki lub
przemysłu.

Dlatego też na granicy przedsiębiorcy zajmujący się importem węgla zaznaczają w
ie mając wiedzy gdzie ten węgiel trafi.oświadczeniu pkt 2. -  , n inne 

 

Biorąc pod uwagę powyższe proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy w świetle zapisów rozporządzeń z dnia 27 września 2018 r. do ustawy o
monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, przedsiębiorcy zajmujący się importem i
sprzedażą węgla, sprzedając węgiel dla odbiorcy hurtowego, tj. Pośredniczącego
Podmiotu Węglowego, nie mając wiedzy gdzie trafi ten węgiel lub w jakiej części,
postępują właściwie zaznaczając w oświadczeniu pkt 2 – przeznaczenie „inne” ?

 

Z poważaniem

Paweł Bańkowski

Poseł na Sejm RP
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