
 Do druku nr 284
 Warszawa, 10 lutego 2006 r.

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

V kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-5-06  
 
 
 Pan  
 Marek Jurek 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

W ślad za pismem z dnia 23 stycznia 2006 r., przy którym przesłano 
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 

 - o zwrocie części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

 
przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 regulaminu Sejmu, 

projekty aktów wykonawczych. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



         projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW 

z dnia  

 

w sprawie wysokości w 2006 r. stawki zwrotu części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju 

napędowego  

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia ................. o zwrocie części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.  Nr 

..........., poz. ............)  zarządza się, co następuje.  

 

§ 1. 

W 2006 r. stawkę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości ............... zł na 1 litr tego 

oleju.  

 

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

        Prezes Rady Ministrów 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości w 2006 r. stawki zwrotu 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej na 1 litr oleju napędowego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia .................... o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. .........Nr ........, poz. 

......). 
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Zgodnie z ww. ustawą zwrot podatku następować będzie za okresy sześciomiesięczne 

na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza 

(prezydenta miasta) wraz z fakturami VAT lub kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z 

oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika 

urzędu gminy lub urzędu miasta, jednakże w  kwocie nieprzekraczającej równowartości 

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu części podatku akcyzowego do 1 litra oleju 

napędowego, maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 l na 1 ha użytków 

rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu 

producenta rolnego. Przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, na jaką będą ubiegać 

się producenci rolni o częściowy zwrot podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć powierzchni 

użytków rolnych przyjętej dla systemu jednolitych płatności bezpośrednich (SAPS), tj. 14.337 

tys. ha.  

Uwzględniając zatem przewidywaną w trakcie prac parlamentarnych w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2006 na realizację ww. zadania kwotę 650 mln zł, w tym ok. 13 

mln zł na pokrycie kosztów realizacji zadania dla gmin, stawka zwrotu części podatku 

akcyzowego do 1 litra oleju napędowego mogłaby wynosić 0,51 zł. Na 1 ha użytków rolnych 

limit zwrotu części podatku akcyzowego wynosiłby wówczas 43,86 zł.  

W rozumieniu ustawy o zwrot części podatku będzie mogła ubiegać się osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W 

przypadku współposiadania gruntów gospodarstwa rolnego, częściowy zwrot podatku będzie 

przysługiwać temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili 

pisemną zgodę. Natomiast w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego będą stanowić 

przedmiot posiadania samoistnego i  posiadania zależnego, zwrot części podatku będzie 

przysługiwać posiadaczowi zależnemu.  

Producent rolny będzie otrzymywał dwa razy w roku częściowy zwrot podatku (z  wyjątkiem 

2006 r., w którym producent rolny otrzyma jednorazowy zwrot podatku) w zależności od 

ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż w ilości 86 l 

na 1 ha użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych wykazana we wniosku producenta 

rolnego powinna być określona na podstawie ewidencji gruntów i budynków według stanu na 

dzień 1 kwietnia danego roku, z  wyłączeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których 
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zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza 

w  rozumieniu przepisów o podatku rolnym.  

 Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia nie narusza 

zasad demokratycznego państwa prawa. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), dlatego nie podlega notyfikacji. 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje akt normatywny 

Projekt rozporządzenia dotyczy producentów rolnych oraz gmin, które jako zadania 

zlecone będą wypłacały producentom rolnym częściowy zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie zakupionego do produkcji rolnej oleju napędowego, wojewodów za 

pośrednictwem których minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie 

przekazywał gminom dotację celową na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi.  

2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji  

 Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz 

konsultacji społecznych, m.in. z Krajową Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową NSZZ 

„Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 

Zawodowych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Federacją Związków Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców 

Rolnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” oraz Związkiem 

Zawodowym Rolników „Ojczyzna” oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 
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 Szacuje się, że w 2006 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczone zostanie dotacja 

celowa w kwocie 650 mln zł, w tym 2% , tj. ok. 13  mln zł dla urzędów gmin na 

sfinansowanie kosztów obsługi systemu.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na obniżenie kosztów 

produkcji rolniczej oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na wspólnym 

rynku unijnym, a tym samym zabezpieczy przed zmniejszeniem liczby miejsc pracy 

w  gospodarstwach rolnych. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi podniesienie 

konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na sytuację i rozwój regionów, 

ponieważ zmniejszenie kosztów produkcji rolnej powinno wpłynąć na rozwój 

i  modernizację gospodarstw rolnych w regionach na obszarze całego kraju.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



         Projekt 

 

ROZPORZĄDZENIE  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1)  

z dnia                                 

 

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

 

 
     Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia …  o zwrocie części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (Dz. U. Nr …, 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Określa się wzór wniosku o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiący załącznik do 

rozporządzenia. 

 

§ 2. 

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

       Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

 

__________________________________ 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).  
 
 

 



Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 6 
ustawy w sprawie wzoru wniosku o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U z 2006 r. Nr ……., poz. 
…….), zgodnie z którym minister właściwy do spraw rozwoju wsi został zobowiązany do 
określenia w drodze rozporządzenia wzoru wniosku o zwrot części podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

 Wzór wniosku o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zawiera elementy określone w ww. 

ustawie tj.: 

- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

producenta rolnego; 

- numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został 

nadany; 

- numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji 

ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który 

wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną; 

- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 

ust.  2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza 

(prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku; 

- pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 

4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa 

rolnego; 

- numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w 
formie przelewu 

 
Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 , z późn. 
zm.), dlatego nie podlega obowiązkowi notyfikacji. 
 



 

Ocena Skutków Regulacji: 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Wzór wniosku zostanie wykorzystany przez producentów rolnych ubiegających się w 

gminach o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

2. Konsultacje społeczne 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany w ramach konsultacji społecznych do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, 

Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, NSZZ Rolników Indywidualnych 

„Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Zarządu 

Głównego Zawodowego Związku Pracowników Rolnictwa w RP, Związku Zawodowego 

Rolnictwa „Samoobrona”, Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”, Krajowego 

Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, 

Federacji Związków Producentów Rolnych i Polskiej Izby Biznesu Żywnościowego.  

3. Wpływ na dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych  

Niniejszy projekt rozporządzenia nie zwiększy wydatków budżetu państwa ponad wydatki 

przewidziane w ustawie o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Niniejsze rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość. 

6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny 

Rozporządzenie nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionów. 



  *   Właściwe zaznaczyć znakiem X. 1/2

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
17. Liczba  załączników

....................................................
Data przyjęcia i podpis

Podstawa prawna:                    ustawa o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
Termin składania:                     1-30 kwietnia, 1-30 września, 
 Miejsce składania wniosku:      wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu                                             

           producenta rolnego 

`

05. NIP

06. PESEL

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

``   Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ………………… 200.. r. (poz. …….)
Załącznik nr 1

WNIOSEK
o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   
na rok                              kwiecień                  wrzesień

WZÓR
Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd gminy lub miasta 

(pieczęć) 

01.Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego kierowany jest wniosek

02. Nazwisko / Nazwa pełna

07. Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu  potwierdzającego tożsamość
03. Pierwsze imię / Nazwa skrócona 04. Drugie imię / Nazwa organu założycielskiego 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej

(wypełnia producent rolny, który nie posiada numeru PESEL) 

08.Wydany przez

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADERS/SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO 
09.Kraj 10.Województwo 11.Powiat

12. Gmina 13.Ulica 14.Nr domu 15.Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

IV. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH 
Oświadczam, że jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni                ha                 a         i/lub 

współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni                   ha                  a        określonej w ewidencji gruntów 

i budynków wg stanu na dzień 1 kwietnia                                    roku             

`

19. Liczba  załączników

          .................................................................................................................................................................................             .....................

                                                                       Nazwa załącznika                                                                                     Liczba załączników                                        20.  Załączniki:

...............................................................................................................................................................................             ....................

...............................................................................................................................................................................            .....................

...............................................................................................................................................................................             .....................

...............................................................................................................................................................................             .....................

...............................................................................................................................................................................             .....................
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IX. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:
1) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;
2) znane są mi zasady przyznawania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej

..............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

data wypełnienia wniosku
(dzień - miesiąc - rok)

25. Data i podpis wnioskodawcy

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY/MIASTA
26.  Uwagi

VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ( w przypadku przekazywania środków na konto bankowe)
21. Nazwisko, imię/nazwa, adres

22. Nazwa pełna banku 

23. Oddział, numer, miejscowość  

24 Pełny numer rachunku bankowego   

VIII. ZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁATĘ ZWROTU PODATKU

1)……………………………………………………                    ……………………………
             (imię i nazwisko)                                                                 (data i podpis) 
2) ………………………………………………….                      ……………………………
             (imię i nazwisko)                                                                 (data i podpis) 
3)………………………………………………….                      ……………………………
             (imię i nazwisko)                                                                 (data i podpis) 
4)………………………………………………….                      ……………………………
             (imię i nazwisko)                                                                 (data i podpis) 
5)………………………………………………….                      ……………………………
             (imię i nazwisko)                                                                 (data i podpis) 
6)………………………………………………….                      ……………………………
             (imię i nazwisko)                                                                 (data i podpis) 

VI. Proszę o wypłacenie środków w gotówce                              Proszę o przelanie środków na konto   

2/2



         Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) 

z dnia                                       

 

w sprawie trybu przekazywania gminom dotacji celowej na zwrot producentom rolnym 
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej, sposobu jej rozliczania oraz zakresu i trybu składania sprawozdań w 
tym zakresie 
 
 
Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia ... o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U.  Nr ..., poz. ...)  

zarządza się, co następuje.  

 

§ 1. 

1. Wniosek o dotację celową przeznaczoną na zwrot producentom rolnym części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej, zwaną dalej „dotacją”, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego 

miejscowo wojewody. 

 

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać: 

1) nazwę i adres urzędu gminy; 

2) kwotę dotacji, w tym kwotę dotacji na pokrycie kosztów związanych z ustalaniem i 

wypłacaniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;  

3) powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o 

zwrot podatku; 

4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą ze 

złożonych wniosków o zwrot podatku przez producentów rolnych; 

5) roczny limit zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej (Dz. U. Nr ..., poz. ...), zwanej dalej „ustawą”; 

6) roczny limit zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest 

składany wniosek o zwrot podatku; 

7) numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać 

przekazane środki. 
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§ 2. 

1. Na podstawie wniosków złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), o 

których mowa w § 1, wojewoda występuje z zapotrzebowaniem na środki z rezerwy 

celowej do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nie później niż na 7 dni roboczych 

przed terminem przekazania środków na rachunek urzędu wojewódzkiego.  

 

2. Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać: 

1) nazwę i adres urzędu wojewódzkiego; 

2) kwoty dotacji zgłoszone we wnioskach przez wójtów, burmistrzów (prezydentów 

miast), w tym kwoty dotacji na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związanych z 

ustalaniem i wypłacaniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;  

3) powierzchnie użytków rolnych zgłoszone we wnioskach przez wójtów, burmistrzów 

(prezydentów miast); 

4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgłoszoną we 

wnioskach przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast);  

5) roczne limity zwrotu podatku akcyzowego, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy;  

6) roczne limity zwrotu podatku akcyzowego do wykorzystania w okresie, za który jest 

składany wniosek; 

7) numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać przekazane 

środki. 

 

§ 3. 

1. Kwoty przekraczające wysokość należnych zwrotów części podatku akcyzowego 

producentom rolnym, oraz kwoty przekraczające wysokość dotacji na pokrycie kosztów 

gmin związanych z ustalaniem i wypłacaniem zwrotu podatku akcyzowego producentom 

rolnym, powinny być zwrócone przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wojewodzie 

w terminie składania rozliczenia dotacji celowej.  

 

2. Od kwoty dotacji celowej nie zwróconej w terminie, o którym mowa w ust. 1, wójt, 

burmistrz (prezydent miasta) jest zobowiązany do przekazania na rachunek dochodów 

budżetu państwa we właściwym urzędzie skarbowym odsetek za zwłokę, w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych z otrzymanej kwoty dotacji celowej na 
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pokrycie kosztów związanych z ustalaniem i wypłacaniem zwrotu podatku akcyzowego 

producentom rolnym.  

 

 

§ 4. 

1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) sporządza następujące rozliczenia dotacji i 

sprawozdania: 

1) rozliczenie dotacji i sprawozdanie z dokonanych wypłat częściowego zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca i w 

okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku - według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) roczne rozliczenie dotacji i sprawozdanie z dokonanych wypłat częściowego zwrotu 

podatku akcyzowego producentom rolnym - według wzoru stanowiącego załącznik nr 

2 do rozporządzenia. 

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze rozliczenia środków otrzymanych z 

rezerw celowych i sprawozdania z dokonanych przez gminy wypłat częściowego zwrotu 

podatku akcyzowego producentom rolnym:  

1) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca i od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 

danego roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

2) w danym roku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.  

 

§ 5. 

1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje rozliczenia dotacji i sprawozdania do 

właściwego wojewody w następujących terminach:  

1) rozliczenie dotacji i sprawozdanie w przypadku wypłat zwrotu części podatku 

akcyzowego producentom rolnym dokonanych w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 

31 lipca - w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku;   

2) rozliczenie dotacji i sprawozdanie w przypadku wypłat zwrotu części podatku 

akcyzowego producentom rolnym dokonanych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 

31 grudnia danego roku oraz rozliczenie dotacji i sprawozdanie, o którym mowa w § 4 

ust. 1 pkt 2 - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.  
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2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju rolnictwa oraz ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych zbiorcze rozliczenia środków otrzymanych z 

rezerwy celowej i sprawozdania w następujących terminach:  

1) rozliczenie środków otrzymanych z rezerwy celowej i sprawozdanie z dokonanych 

przez gminy wypłat częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 

okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca – w terminie do dnia 15 września danego 

roku; 

2) rozliczenie środków otrzymanych z rezerwy celowej i sprawozdanie z dokonanych 

przez gminy wypłat częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 

okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku oraz rozliczenie środków 

otrzymanych z rezerwy celowej i sprawozdanie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 - w 

terminie do dnia 15 lutego następnego roku.  

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dniami wolnymi od pracy, 

sprawozdania należy przekazać w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów. 

 

§ 6. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

        MINISTER ROLNICTWA  

             I ROZWOJU WSI 
 

w porozumieniu 

MINISTER FINANSÓW  
_________________________________________ 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).  
 



Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
Załącznik nr 1 

 
WZÓR 

 
 
Nazwa i adres urzędu gminy 
 
 
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ I SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH 
WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM CZĘŚCIOWEGO ZWROTU PODATKU 
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 
WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

 
w okresie   od …………do …….…    

 
 
Lp. Wyszczególnienie  Jednostka miary 
1. Liczba złożonych wniosków o zwrot części podatku 

akcyzowego.  
 
           ………..szt 

2. Powierzchnia użytków rolnych w gminie             ……….ha 
3.  Powierzchnia użytków rolnych na którą zostały złożone przez 

producentów rolnych wnioski o zwrot części podatku 
akcyzowego. 

 
         ………… ha 

4.  Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji 
rolnej – wynikająca ze złożonych wniosków przez 
producentów rolnych  

 
           ……….l 

5.  Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 
2 ustawy, do wykorzystania w okresie, za który składany jest 
rozliczenie dotacji 

          ………..zł 

6.  Kwota dotacji otrzymana od wojewody na wypłatę 
producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego  

 
            ………..zł 

7.  Kwota wypłacona producentom rolnym z tytułu zwrotu części 
podatku akcyzowego  

 
           ………..zł 

8. Kwota dotacji otrzymana od wojewody na pokrycie kosztów 
związanych z ustalaniem i wypłacaniem zwrotu podatku 
akcyzowego producentom rolnym   

 
           ……….. zł 

9. Kwota należna gminie na pokrycie kosztów związanych z 
ustalaniem i wypłacaniem zwrotu podatku akcyzowego 
producentom rolnym  (2% kwoty z poz.6)  

 
           …………zł 

 
   
 
…………………………….. 
Sporządził: 
      ………………………………….. 
       Podpis wójta, burmistrza  

(prezydenta miasta)  
…………………………….. 
Data sporządzenia sprawozdania 
01/47zb 



 Załącznik nr 2 
    

WZÓR 
 
 
Nazwa i adres urzędu gminy 
 
 
ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI I SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH 
WYPŁAT CZĘŚCIOWEGO ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU 
AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 
WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 
 

w okresie   od …………do …….…    
 
 
Lp. Wyszczególnienie  Jednostka miary 
1. Łączna liczba złożonych wniosków o zwrot części podatku 

akcyzowego  
 
           ………..szt 

2. Powierzchnia użytków rolnych w gminie             ……….ha 
3.  Łączna powierzchnia użytków rolnych, na którą zostały 

złożone przez producentów rolnych wnioski o zwrot części 
podatku akcyzowego  

 
         ………… ha 

4.  Łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej – wynikająca ze złożonych wniosków przez 
producentów rolnych  

 
           ……….l 

5.  Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 
2 ustawy, do wykorzystania w okresie, za który składany jest 
rozliczenie dotacji 

          ………..zł 

6.  Łączna kwota dotacji otrzymana od wojewody na wypłatę 
producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego  

 
            ………..zł 

7.  Łączna kwota wypłacona producentom rolnym z tytułu zwrotu 
części podatku akcyzowego  

 
           ………..zł 

8. Łączna kwota dotacji otrzymana od wojewody na pokrycie 
kosztów związanych z ustalaniem i wypłacaniem zwrotu 
podatku akcyzowego producentom rolnym   

 
           ……….. zł 

9. Łączna kwota należna gminie na pokrycie kosztów 
związanych z ustalaniem i wypłacaniem zwrotu podatku 
akcyzowego producentom rolnym  (2% kwoty z poz.6)  

 
           …………zł 

 
   
 
…………………………….. 
Sporządził: 
      ………………………………….. 
       Podpis wójta, burmistrza  

(prezydenta miasta)  
…………………………….. 
Data sporządzenia sprawozdania 
 
 
01/48zb 



                 Załącznik nr 3 
WZÓR 

WOJEWÓDZTWO 
 

ZBIORCZE ROZLICZENIE ŚRODKÓW REZERWY CELOWEJ I SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH PRZEZ GMINY 
WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM CZĘŚCIOWEGO ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWRTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 
za okres   od …………do …….…    

 
 
Lp. Nazwa 

gminy 
Liczba złożonych 
wniosków o zwrot 
części podatku 
akcyzowego  
 
 
 
 
 
 
w szt. 

Powierzchnia 
użytków rolnych  
 w gminie 
 
 
 
 
 
 
 
w  ha 

Powierzchnia  
użytków rolnych ,  
na którą zostały 
złożone przez 
producentów 
rolnych wnioski o 
zwrot części podatku 
akcyzowego  
 
 
 
w  ha 

Ilość litrów oleju 
napędowego 
wykorzystanego do 
produkcji rolnej – 
wynikająca ze złożonych 
przez producentów 
rolnych wniosków 
(faktur  VAT ) 
 
 
w  l 

Roczny limit  zwrotu 
podatku akcyzowego  
zgodnie z art. 4 ust. 2 
ustawy  do 
wykorzystania w 
okresie, za który 
składane jest 
rozliczenie  środków 
rezerwy celowej 
 
w  zł  

Kwota  zwrotu części 
podatku akcyzowego 
wypłacona  przez 
gminę producentom 
rolnym  
 
 
 
 
 
w   zł 

Kwota dotacji 
celowej przekazana 
gminie  na  zwrot 
części podatku 
akcyzowego  dla 
producentów 
rolnych  
 
 
 
 w  zł  

Kwota środków 
otrzymanych z 
rezerwy celowej na  
dotacje dla gmin 
gminie  na  zwrot 
części podatku 
akcyzowego  dla 
producentów 
rolnych  
   
w  zł   

Kwota dotacji przekazana 
gminie na pokrycie 
kosztów związanych z 
ustalaniem i wypłacaniem 
zwrotu podatku 
akcyzowego 
producentom   rolnym   
 
 
w  zł 

Kwota dotacji  należna 
gminie na pokrycie 
kosztów związanych z 
ustalaniem   i 
wypłacaniem zwrotu 
podatku  akcyzowego 
producentom   rolnym   
 
 
 
w  zł 

Kwota dotacji  
otrzymana  z    rezerwy 
celowej  na pokrycie 
kosztów  gminy 
związanych   z 
ustalaniem    i 
wypłacaniem zwrotu 
podatku akcyzowego 
producentom   rolnym   
 
w  zł 

             
             
             
             
 
…………………………….. 
Sporządził: 
            ………………..…………….. 
            Podpis Wojewody lub osoby upoważnionej   
  
…………………………….. 
Data sporządzenia sprawozdania 
 
01/49zb 



                 Załącznik nr 4 
WZÓR 

WOJEWÓDZTWO 
 

ROCZNE ZBIORCZE ROZLICZENIE ŚRODKÓW REZERWY CELOWEJ I SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH PRZEZ 
GMINY WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM CZĘŚCIOWEGO ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWRTEGO W CENIE 

OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 
za okres   od …………do …….…    

 
 
Lp. Nazwa 

gminy 
Łączna  liczba 
złożonych 
wniosków o zwrot 
części podatku 
akcyzowego  
 
 
 
 
 
 
w szt. 

Powierzchnia 
użytków rolnych  
 w gminie 
 
 
 
 
 
 
 
w  ha 

Łączna 
powierzchnia  
użytków rolnych,   
na którą zostały 
złożone przez 
producentów 
rolnych wnioski o 
zwrot części podatku 
akcyzowego  
 
 
 
w  ha 

Łączna  ilość litrów oleju 
napędowego 
wykorzystanego do 
produkcji rolnej – 
wynikająca ze złożonych 
przez producentów 
rolnych wniosków 
(faktur  VAT ) 
 
 
w  l 

Roczny limit  zwrotu 
podatku akcyzowego  
zgodnie z art. 4 ust. 2 
ustawy  do 
wykorzystania w 
okresie, za który 
składane jest 
rozliczenie  środków 
rezerwy celowej 
 
w  zł  

Łączna   kwota  zwrotu 
części podatku 
akcyzowego 
wypłacona  przez 
gminę producentom 
rolnym  
 
 
 
 
 
w   zł 

Łączna   kwota 
dotacji celowej 
przekazana gminie  
na  zwrot części 
podatku 
akcyzowego  dla 
producentów 
rolnych  
 
 
 
 w  zł  

Łączna    kwota 
środków 
otrzymanych z 
rezerwy celowej na  
dotacje dla gmin 
gminie  na  zwrot 
części podatku 
akcyzowego  dla 
producentów 
rolnych  
   
w  zł   

Łączna   kwota dotacji 
przekazana gminie na 
pokrycie kosztów 
związanych z ustalaniem i 
wypłacaniem zwrotu 
podatku akcyzowego 
producentom   rolnym   
 
 
w  zł 

Łączna   kwota dotacji  
należna gminie na 
pokrycie kosztów 
związanych z 
ustalaniem   i 
wypłacaniem zwrotu 
podatku  akcyzowego 
producentom   rolnym   
 
 
 
w  zł 

Łączna   kwota dotacji  
otrzymana  z    rezerwy 
celowej  na pokrycie 
kosztów  gminy 
związanych   z 
ustalaniem    i 
wypłacaniem zwrotu 
podatku akcyzowego 
producentom   rolnym   
 
w  zł 

             
             
             
             
 
…………………………….. 
Sporządził: 
            ………………..…………….. 
            Podpis Wojewody lub osoby upoważnionej   
    
…………………………….. 
Data sporządzenia sprawozdania 
 
01/50zb 



 

U Z A S A D N I E N I E 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu 

przekazywania gminom dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego producentom 

rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 

sposobu jej rozliczania oraz zakresu i trybu składania sprawozdań stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia ... o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. ...  Nr 

..., poz. ...). 

W projekcie określony został tryb składania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) 

wniosków do wojewodów o przekazanie dotacji celowej na wypłatę części zwrotu podatku 

akcyzowego producentom rolnym, a także tryb składania zapotrzebowań na środki rezerwy 

celowej przez wojewodów.  

W projekcie stosownie do upoważnienia określony został również sposób rozliczania dotacji, 

a także zakres i tryb składania sprawozdań przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) 

oraz wojewodów.   

 W celu sprawnego przekazywania gminom dotacji celowej w projekcie 

rozporządzenia proponuje się określenie zakresu danych, jakie powinny zawierać wnioski 

składane przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) do wojewodów o przekazanie 

dotacji celowej oraz zapotrzebowania składane przez wojewodów do ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi na środki z rezerwy celowej dla gmin w danym województwie.  

Zaproponowane wzory załączników dotyczące rozliczenia dotacji oraz sprawozdań 

składanych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) do wojewodów, a także wzory 

zbiorczych rozliczeń i sprawozdań składanych przez wojewodów mają na celu zapewnienie 

prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej. 

Zgodnie z ww. ustawą zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu – osobie 

fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W 

przypadku współposiadania gruntów gospodarstwa rolnego, zwrot podatku będzie 

przysługiwać temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili 
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pisemną zgodę. Natomiast w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego będą stanowić 

przedmiot posiadania samoistnego i  posiadania zależnego, zwrot podatku będzie 

przysługiwać posiadaczowi zależnemu.  

Zwrot podatku następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych 

przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami VAT 

lub kopiami faktur potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez 

wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub urzędu miasta, jednakże 

w  kwocie nieprzekraczającej równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu 

podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, maksymalnego zużycia oleju napędowego 

w wysokości 86 l na 1 ha użytków rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w 

posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.  

Producent rolny będzie otrzymywał dwa razy w roku częściowy zwrot podatku (z  wyjątkiem 

2006 r., w którym producent rolny otrzyma jednorazowy zwrot podatku) w zależności od 

ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż w ilości 86 l 

na 1 ha użytków rolnych. Powierzchnia użytków rolnych wykazana we wniosku producenta 

rolnego musi być określona na podstawie ewidencji gruntów i budynków według stanu na 

dzień 1 kwietnia danego roku, z  wyłączeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza 

w  rozumieniu przepisów o podatku rolnym.  

Zwrot podatku jest dokonywany na podstawie decyzji przez wójta, burmistrza (prezydenta 

miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 

współposiadaniu producenta rolnego w terminach od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca i od 

dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku za olej napędowy zakupiony w  okresie 6 

miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie gminy. 

Wypłata zwrotu podatku jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. 

Na sfinansowanie kosztów realizacji tego zadania gmina otrzyma 2% kwoty wypłaconych 

producentom rolnym środków z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja celowa zgodnie z 

art. 49 ust. 4 ustawy z  dnia 13  listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr  203, poz. 1966) jest przekazywana gminom przez wojewodów.  
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 Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.), dlatego nie podlega notyfikacji. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty, na które oddziaływuje akt normatywny 

Projekt rozporządzenia dotyczy gmin, które jako zadania zlecone będą wypłacały 

producentom rolnym częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

zakupionego do produkcji rolnej oleju napędowego, wojewodów za pośrednictwem 

których minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał gminom 

dotację celową na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.  

2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

 Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz 

konsultacji społecznych, m.in. z Krajową Radą Izb Rolniczych, Komisją Krajową NSZZ 

„Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków 

Zawodowych, Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

Federacją Związków Producentów Rolnych, Federacją Związków Pracodawców 

Rolnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „Samoobrona” oraz Związkiem 

Zawodowym Rolników „Ojczyzna” oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

 Szacuje się, że w 2006 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przeznaczone zostanie dotacja 

celowa w kwocie 450 mln zł, w tym 2%, tj. 9  mln zł dla urzędów gmin na sfinansowanie 

kosztów obsługi systemu.  
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na obniżenie kosztów 

produkcji rolniczej oraz wzrost konkurencyjności polskich produktów na wspólnym 

rynku unijnym, a tym samym zabezpieczy przed zmniejszeniem liczby miejsc pracy 

w  gospodarstwach rolnych. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi podniesienie 

konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wpłynie na sytuację i rozwój regionów, 

ponieważ zmniejszenie kosztów produkcji rolnej powinno wpłynąć na rozwój 

i  modernizację gospodarstw rolnych w regionach na obszarze całego kraju.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 


