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Zgodnie z postanowieniami Systemu, (System KZR INIG/1/Opis Systemu Kryteriów 

Zrównoważonego Rozwoju INiG – zasady ogólne p.10) podmioty uczestniczące w Systemie 

zobowiązane są do wnoszenia opłat z tytułu sprzedaży biomasy spełniającej kryteria 

zrównoważonego rozwoju. 

 

2. Zasady płatności 

 

Płatności związane z uczestnictwem w Systemie zostały oparte na dwóch podstawowych 

rodzajach opłat: 

 

1. jednorazowa opłata rejestracyjna wynosząca: 

 

- dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 50 pracowników): 400 zł netto 

- dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających 51-250 pracowników) 700 zł netto 

- dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających więcej niż 250 pracowników) 1000 zł netto 

 

Wniesienie opłaty rejestracyjnej warunkuje rejestrację w Systemie. 

 

2. opłaty kwartalne:  

 

      a )  dla przedsiębiorców    o zakresie certyfikacji (przedsiębiorcy niezobowiązani 

do składania raportów kwartalnych): 

 handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem, i/lub bez 

magazynowania);  

 handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z 

magazynowaniem i/lub bez magazynowania); 

 blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek; 

- opłata zryczałtowana roczna w wysokości 640 zł netto, płatna z góry za każdy rok 

obowiązywania umowy o uczestnictwo w Systemie. 

b) dla pozostałych przedsiębiorców – opłata zależna od ilości (przedsiębiorcy 

zobowiązani do składania raportów kwartalnych):  

- sprzedanej biomasy /przetworzonej biomasy: 0,06 zł netto za tonę; 

- sprzedanego biokomponentu/biopaliwa/biopłynu: 0,11 zł netto za tonę 

- sprzedanych surowców odpadowych 0,03 zł netto za tonę 

 

 

 

Opłaty kwartalne wnoszone są po rozliczeniu bilansu masowego, na podstawie faktury 

wystawionej przez Administratora Systemu.  
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3. Okres obowiązywania 

 

Cennik obowiązuje od 15 lipca 2016.  

Traci moc cennik z dnia 01.07.2015 


