
Projekt

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 oraz z 2021 r. poz. ….) 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, z 2019 r. poz. 398 oraz z 2021 r. poz. 474) w § 4 

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 do 5. dnia roboczego 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał, składa do ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej 

na dotację. Dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację wojewoda 

przesyła w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI

w porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

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 27 października 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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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, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem z 

dnia 23 sierpnia 2006 r.”, ma na celu umożliwienie składania przez wojewodów do ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi dodatkowych wniosków o wydanie decyzji budżetowej na 

dotację, zbiorczo za cały poprzedni miesiąc do 5 dnia roboczego danego miesiąca.

   Duża liczba wpływających wniosków dodatkowych o przekazanie gminie dotacji 

powoduje obciążenie pracą zarówno pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministerstwa Finansów jak i urzędów wojewódzkich. Biorąc powyższe pod uwagę  

wprowadzenie przepisu o comiesięcznym zbiorczym przekazywaniu wniosków dodatkowych 

przez wojewodów zmniejszyłoby czasochłonność tego procesu. W związku z powyższym, w 

uchwalonej w dniu 1 października 2021 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawie o 

zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

została wprowadzona zmiana polegająca na zastąpieniu w art. 7 ust. 2 ustawy, wyrazów „14 

dni” wyrazami „dwóch miesięcy”. Obecnie zgodnie z art. 7 ust. 2 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 oraz z 2021 r. poz…….), 

w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 

5 ust. 1 ustawy, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja 

przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo 

stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.  

Zmiana ta wynikła z potrzeby nowelizacji rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2006 r. w celu 

umożliwienia składania przez wojewodów do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

dodatkowych wniosków o wydanie decyzji budżetowej na dotację, zbiorczo za cały poprzedni 

miesiąc do 5 dnia roboczego danego miesiąca.

Stosownie do § 4 ust. 1–2 ww. rozporządzenia, w przypadku zmiany, uchylenia albo 

stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz 

(prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o 

przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot 



podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności 

decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna. W przypadku gdy z 

przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył 

do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 3, 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. 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, składa do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

dodatkowy wniosek o wydanie decyzji budżetowej na dotację. Dodatkowy wniosek o 

wydanie decyzji budżetowej na dotację wojewoda przesyła w Informatycznym Systemie 

Obsługi Budżetu Państwa. 

   Zgodnie z  § 3 ust. 4–6 ww. rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, 

w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o wydanie decyzji budżetowej na 

dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o 

przekazanie dotacji wojewodom. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie 

umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych. 

Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na 

rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o 

przekazanie dotacji.

   W związku z dużą liczbą wpływających wniosków dodatkowych o przekazanie gminie 

dotacji, w celu uproszczenia powyższego procesu proponuje się zmianę § 4 ust. 2 

rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2006 r. polegającą na zmianie terminu składania przez 

wojewodów do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, dodatkowych wniosków o 

wydanie decyzji budżetowej na dotację (na podstawie dodatkowych wniosków złożonych 

przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), o których mowa w ust. 1 i 1a 

rozporządzenia), tj. zastąpieniu terminu „3 dni od dnia ich otrzymania” terminem „do 5 dnia 

roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał”.

W projektowanym rozporządzeniu nie przewiduje się wprowadzenia przepisów 

przejściowych z uwagi na fakt, że do dodatkowych wniosków złożonych przez wójtów, 

burmistrzów (prezydentów miast), o których mowa w ust. 1 i 1a rozporządzenia z dnia 23 



sierpnia 2006 r., do właściwego miejscowo wojewody, które nie zostały zrealizowane w 

grudniu 2021 r., od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy w 

brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 

2022 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o 

zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej.

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 pod numerem 285.

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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