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KARTA USŁUGI 

UZYSKANIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU 

NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO W PRODUKCJI ROLNEJ 

 

Urząd Gminy w Siennicy 

ul. Mińska 33 

05-332 Siennica 

Data zatwierdzenia karty: 

29 września 2022 r. 

Data aktualizacji karty: 

29 września 2022 r. 

Dane do kontaktu z Urzędem: 

tel.: 25 757 20 20 | faks: 25 757 20 95 

email: gmina@ugsiennica.pl 

www.ugsiennica.pl | www.bip.ugsiennica.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: 

Poniedziałek: 8:00 – 17:00 | Wtorek - Czwartek: 8:00 – 16:00 | Piątek: 8:00 – 15:00 

Godziny otwarcia Kasy Urzędu: 

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 14:00  

Jakie dokumenty są potrzebne? Co należy dostarczyć do urzędu? 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminie: 

1) od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego danego roku wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 

sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia danego roku, 

2) od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT wystawionymi od dnia 1 lutego 

do 31 lipca danego roku. 

Załączniki: 

1) Faktury VAT oryginały stanowiące dowód zakupu oleju napędowego zgodne z datami 

wymienionymi powyżej (po weryfikacji oryginałów przez upoważnionego pracownika urzędu w 

urzędzie mogą pozostać kopie, a oryginały zostaną zwrócone wnioskującemu), 

2) oświadczenia rolnika, 

3) zestawienie faktur, 

4) oświadczenie dzierżawcy w przypadku dzierżawienia gruntów, 
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5) zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w 

posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o 

zwrot podatku akcyzowego (składane z pierwszym wnioskiem w danym roku) do uzyskania w 

Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku posiadania 

bydła, 

6) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia 

stosownej opłaty (17 zł). 

Gdzie i jak należy dostarczyć dokumenty? 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 

lub przesłać pocztą na adres urzędu. 

Osoby do kontaktu: 

Marta Słomczyńska - Inspektor ds. księgowości podatkowej 

pok. „Opłaty Lokalne”, parter, tel. 25 757 20 20 wew. 26; e-mail: m.slomczynska@ugsiennica.pl  

Czy usługa wymaga opłaty? Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę? 

Usługa nie wymaga opłaty skarbowej. 

Jak długo będzie trwać załatwienie sprawy? 

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w sposób wskazany 

we wniosku w terminach: 

1) do 30 kwietnia w przypadku wniosku złożonego w lutym, 

2) do 31 października w przypadku wniosku złożonego w sierpniu. 

Wszelkich informacje na temat postępu załatwiania sprawy można uzyskać w pokoju „Opłaty lokalne”, 

parter, tel. 25 757 20 20 wew. 26. 

W jaki sposób można odebrać dokument/decyzję? 

Decyzje zostaną wysłane pocztą na wskazany we wniosku adres lub mogą być odebrane osobiście w pokoju 

„Opłaty lokalne”, parter. 

W jaki sposób można się odwołać? 

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy 

Siennica w terminie 14 dni od daty odbioru decyzji. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 

mailto:m.slomczynska@ugsiennica.pl
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Urzędu Gminy lub przesłać na adres urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania 

w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie 

odwołania jest wolne od opłat. 

Wzory potrzebnych wniosków formularzy - do pobrania 

Wzory wniosków i formularzy są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

w Siennicy lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy. 

https://www.bip.ugsiennica.pl/182,podatki  

O czym jeszcze warto wiedzieć przy załatwianiu sprawy? Dodatkowe uwagi 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przysługuje producentom rolnym (np. właścicielom, dzierżawcom) posiadającym grunty na terenie danej 

gminy. 

Przepisy na podstawie, których załatwiana jest sprawa (podstawa prawna) 

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 846), 

3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrot u podatku 

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

oleju w 2022 r. (Dz. U. poz. 2266). 

Kartę usługi opracował/a: 

Inspektor ds. księgowości podatkowej 

Marta Słomczyńska 

Kartę usługi zatwierdził: 

Kierownik Referatu Finansów 

Renata Nowakowska  
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