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KARTA USŁUGI  NR RiOŚ/3/2023 

PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO 

W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  

W URZĘDZIE GMINY ŁAGIEWNIKI 

Podstawa prawna  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 846), 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w 

sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 9 lipca 2013 r. 

poz. 789). 

Przedmiot wniosku PROCEDURA I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  

W URZĘDZIE GMINY ŁAGIEWNIKI 

1. W okresie od od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,- od 1 sierpnia 

do 31 sierpnia danego roku producent rolny, posiadający użytki rolne położone na 

terenie gminy Łagiewniki, może złożyć do Wójta Gminy Łagiewniki wniosek o 

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego 

do produkcji rolnej, do wysokości limitu zwrotu obliczonego na dany rok.  

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem 

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (posiadacz 

samoistny – właściciel / posiadacz zależny – dzierżawca).  

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym 

uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach 

rolnych o powierzchni przekraczającej  

1 hektar lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.  

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 

współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu 

współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną 

zgodę (zgoda wyrażana jest podpisem we wniosku i nie dotyczy 

współmałżonków). 

5. W przypadku posiadania zależnego (dzierżawa) należy przedstawić do wglądu 

kopię umowy dzierżawy w celu zweryfikowania powierzchni użytków rolnych.  

6. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, podaje przyznany numer z tego 

rejestru.  

7. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w 

sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest 



również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów 

wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, a także udostępniony w urzędach gmin. Na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej. 

 Do wniosku należy dołączyć: 

-         oświadczenie beneficjenta pomocy publicznej, 

-         zestawienie faktur, 

-         faktury (w przypadku składania kopii faktur – należy przedłożyć oryginały 

do naniesienia ustawowo wymaganej adnotacji), potwierdzające zakup oleju 

napędowego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o zwrot podatku – faktury muszą spełniać wymagania 

ustawowe, 

-         zaświadczenie Kierownika ARiMR o średniej rocznej liczby dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 

roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – 

jeśli stado bydła znajduje się na terenie gminy Łagiewniki, 

-        oświadczenie o dzierżawionych gruntach na terenie gminy Łagiewniki lub 

kopie umów dzierżawy (oryginał do wglądu) – jeśli dotyczy, 

-         podpisaną klauzulę informacyjną, 

-         inne dokumenty stanowiące dowód prowadzenia gospodarstwa rolnego w 

przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej: akt notarialny, oświadczenie itp.) – 

jeśli dotyczy. 

 8. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zmianami). 

 9. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju 

napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur oraz stawki 

zwrotu do 1 litra oleju napędowego określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 20 grudnia 2022 roku  

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w danym roku 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2832), a kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż 

suma: 

-         kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,20 

zł/l), liczby 132 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz 

-         kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 

napędowego (1,20 zł/l), liczby 48 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła będącego  

w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został 

złożony wniosek o zwrot podatku. 

 

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku 

rolnym. 

10. Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w 

okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

11. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi: od dnia  

1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 

terminie;- od dnia 1 października do dnia 31 października - w przypadku złożenia 

wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we 



wniosku. (po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa). 

 12. Wypełnione, KOMPLETNE WNIOSKI wraz ze wszystkimi wymaganymi 

załącznikami można przesłać pocztą lub systemem epuap (wymagany podpis 

elektroniczny lub profil zaufany) lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Łagiewniki, przy ul. Jedności Narodowej 21 w Łagiewnikach w wyznaczonym 

terminie. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach 

Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 

Prosimy pamiętać o wpisaniu we wniosku aktualnego numeru telefonu 

kontaktowego. 

 13. Przypominamy, że wszystkie niezbędne formularze i załączniki można: 

-         pobrać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Łagiewnikach, 

-         wydrukować ze strony internetowej bip.lagiewniki.pl w zakładce Druki do 

pobrania. 

 14. Uprzedzamy Wnioskodawców ,że 

a)      zgodnie z art.  233. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. 

U. z 2022 roku, poz. 1138 ze zmianami): 

§  1.  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 od 6 miesięcy 

do lat 8. 

§  1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego 

najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§  2.  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w 

zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za 

fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§  3.  Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, 

nie wiedząc  

o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. 

 b)      zgodnie z art.  297 ww. ustawy: 

§  1.  Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki 

organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 

ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - 

kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, 

subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub 

z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 

gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 

podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument 

albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 

płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5. 

§  2.  Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie 

powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na 

wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, 

określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego 

korzystania z instrumentu płatniczego. 

§  3.  Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego 

dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu 

płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia 

publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego. 

 15. Informujemy, że Administratorem danych osobowych (jak również danych 

osobowych osób trzecich) jest: Gminy Łagiewniki. Szczegółowe informacje o 

danych osobowych, w tym o sposobie realizacji praw, dostępne są na w siedzibie 

Administratora oraz na stronie internetowej https://www.bip.um.lagiewniki.pl. 



Komórka odpowiedzialna  Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. kontaktowy 74 66 33 435 

Podmiot właściwy do 

załatwienia sprawy  

Wójt Gminy Łagiewniki 

Sposób załatwienia sprawy  Wniosek można złożyć w urzędzie – do pobrania w Biurze Obsługi Klienta 

W godzinach pracy urzędu lub ze strony www.lagiewniki.pl 

Wymagane dokumenty  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.  

w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018 poz. 2466) 

 Do wniosku należy dołączyć: 

-         oświadczenie beneficjenta pomocy publicznej, 

-         zestawienie faktur, 

-         faktury (w przypadku składania kopii faktur – należy przedłożyć oryginały 

do naniesienia ustawowo wymaganej adnotacji), potwierdzające zakup oleju 

napędowego do produkcji rolnej w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o zwrot podatku – faktury muszą spełniać wymagania 

ustawowe, 

-         zaświadczenie Kierownika ARiMR o średniej rocznej liczby dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 

roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – 

jeśli stado bydła znajduje się na terenie gminy Łagiewniki, 

-        oświadczenie o dzierżawionych gruntach na terenie gminy Łagiewniki lub 

kopie umów dzierżawy (oryginał do wglądu) – jeśli dotyczy, 

-         podpisaną klauzulę informacyjną, 

-         inne dokumenty stanowiące dowód prowadzenia gospodarstwa rolnego w 

przypadku nieuregulowanej sytuacji prawnej: akt notarialny, oświadczenie itp.) – 

jeśli dotyczy. 

Opłaty  1. Czynność zwolniona z opłaty skarbowej. 

 

2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-

pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, 

rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. 

 

3. Opłata na numer rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY Kobierzyce 

o/Łagiewnik, NR 66 9575 1014 0030 0083 2000 0010. 

 

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano 

decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek. 

 

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:a. jednostki budżetowe,b. jednostki samorządu 

terytorialnego,c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o 

dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością 

pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie,d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności 



urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o 

korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Czas załatwienia sprawy  Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zostanie 

wysłana na adres podany na wniosku. 

Tryb odwoławczy  Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem 

Wójta Gminy Łagiewniki. 

Formularze do pobrania  Wniosek o o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

Oświadczenie beneficjenta pomocy publicznej, 

Zestawienie faktur, 

Oświadczenie o dzierżawionych gruntach na terenie gminy Łagiewnik, 

Klauzula informacyjna 

  


