
P R O J E K T

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1)

z dnia …………………. 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na 

postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w 

sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i 

jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 oraz z 2019 r. poz. 398) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się wyraz „również”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu 

Państwa nie jest możliwe złożenie przez wojewodę zapotrzebowania na dotację, 

zapotrzebowanie to należy przekazać w formie papierowej. Po usunięciu awarii 

wojewoda odzwierciedla niezwłocznie to zapotrzebowanie w Informatycznym 

Systemie Obsługi Budżetu Państwa.”,

c) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pieczęć i podpis wojewody, w przypadku złożenia zapotrzebowania na dotację 

w formie papierowej.”;

2) w § 4:

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na postawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).



a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do 

właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji, w 

terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, z przyczyn niezależnych od producenta 

rolnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo 

wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od 

dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda, na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów 

(prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1 i 1a, w terminie 3 dni od 

dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z 

dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację. Dodatkowe zapotrzebowanie 

wojewoda przesyła w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, o 

którym mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 

2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu 

Państwa nie jest możliwe złożenie przez wojewodę dodatkowego zapotrzebowania 

na dotację, zapotrzebowanie to należy przekazać w formie papierowej. Po 

usunięciu awarii wojewoda niezwłocznie odzwierciedla zapotrzebowanie w 

Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

W POROZUMIENIU:

MINISTER FINANSÓW, FUNDUSZY 

I POLITYKI REGIONALNEJ

Paweł Małaczek
z-ca dyrektora

Departamentu Prawnego
za zgodność pod względem prawnym, 

legislacyjnym i redakcyjnym 
/podpisano elektronicznie/



Uzasadnienie

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. 

w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339 oraz z 2019 r. poz. 398) ma na celu 

doprecyzowanie przepisów regulujących tryb wnioskowania i przekazywania gminom dotacji 

celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. 

Zmiany te mają również na celu usprawnienie procesu składania przez wojewodów 

zapotrzebowań na dotację z uwagi na występującą obecnie pandemię COVID-19 i związane 

z tym obostrzenia. 

Stosownie do § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie 

w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, wójt, burmistrz (prezydent miasta) 

składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej 

na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. 

Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) 

wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi z zapotrzebowaniem na dotację. Zapotrzebowanie to składane jest w wersji papierowej 

oraz za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

W celu usprawnienia powyższego procesu proponuje się składanie przez wojewodów 

do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi zapotrzebowania na dotację jedynie w wersji 

elektronicznej za pośrednictwem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa 

poprzez wykreślenie w drugim zdaniu  w ust. 1 w § 3 wyrazu „również” oraz nadaniu 

nowego brzmienia  § 4 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia. W przepisach tych 

pozostawiono możliwość złożenia zapotrzebowania w formie papierowej w przypadku 

wystąpienia awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa uniemożliwiającej 

jego złożenie w postaci elektronicznej. Po usunięciu awarii wojewoda zobowiązany jest do 

odzwierciedlenia złożonego w formie papierowej zapotrzebowania w Informatycznym 

Systemie Obsługi Budżetu Państwa.



Zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2225) w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa są realizowane procesy 

w zakresie zapotrzebowań na środki na wydatki budżetowe. 

W konsekwencji wprowadzenia składania przez wojewodów zapotrzebowań na dotację 

w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, wprowadzono zmianę w § 3 w ust. 2 

w pkt 8, polegającą na składaniu na zapotrzebowaniu na dotację pieczęci i podpisu 

wojewody, w przypadku złożenia tego zapotrzebowania w formie papierowej.

Dodanie w § 4 ust. 1a ma na celu doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów 

w zakresie składania do właściwego wojewody przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) 

dodatkowego wniosku o przekazanie gminie dotacji w innym terminie niż, o którym mowa 

w § 2 ust. 3 rozporządzenia, z przyczyn niezależnych od producenta rolnego. Sytuacje takie 

mają miejsce m.in. w przypadku pominięcia we wniosku wójta, burmistrza (prezydenta 

miasta) producenta rolnego, powstania pomyłki podczas wprowadzania danych do tego 

wniosku czy niewydania decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego 

wniosku o zwrot podatku z uwagi na jego podpięcie się do innych dokumentów. 

Złożenie dodatkowego wniosku o przyznanie gminie dotacji możliwe jest jedynie 

w przypadku złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku w terminie 

określonym w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni 

od dnia ogłoszenia. Powyższe podyktowane jest terminami dotyczącymi procesu składania 

wniosków i zapotrzebowań o dotację na zwrot podatku akcyzowego. Zatem wejście w życie 

projektowanych zmian po 7 dniach od dnia ogłoszenia nie stoi w sprzeczności z zasadami 

demokratycznego państwa prawa. Wprowadzenie tych przepisów nie będzie miało 

negatywnego wpływu na zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa, 

z uwagi, iż dotyczą one samego procesu składania przez jednostki samorządu terytorialnego 

wniosków o przekazanie gminie dotacji oraz zapotrzebowani przez wojewodów. 

W projektowanym rozporządzeniu nie przewiduje się wprowadzenia przepisów 

przejściowych z uwagi na fakt, że pierwsze wnioski o dotację składane są w terminie do dnia 

18 marca 2021 r., to jest po planowanym terminie wejścia w życie projektowanych zmian. 

Wnioski o przekazanie dotacji składane są na podstawie złożonych przez producentów 



rolnych w okresie od 1 lutego do 1 marca 2021 r. wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zatem złożenia 

zapotrzebowania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o przekazanie gminie 

dotacji jest możliwe po wydaniu producentom rolnym decyzji przyznających zwrot podatku. 

Następnie na podstawie tych wniosków wojewoda występuje z zapotrzebowaniem o dotację, 

co ma miejsce po 18 marca 2021 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów 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. poz. 2039, 

z późn. zm.) i w związku z tym jego projekt nie podlega notyfikacji.

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega konsultacjom z organami i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym. 

Projekt rozporządzenia został uwzględniony w Wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny w celu zgłaszania w trakcie trwania prac legislacyjnych zainteresowania 

w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 
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