
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW 
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/ 4801460 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W 

CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

1. Urząd Gminy w  Polskiej  Cerekwi : 

2. Parter, 

3. Pokój nr 4 

4. Telefon 77 4801474 

5. E-mail: k.niwka@polskacerekiew.pl 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1.  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

     wykorzystywanego do produkcji rolnej 

2.  Zestawienie faktur VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6    

     miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

3.  Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARi MR zawierający informacje   

    o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta  

    rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego  

    miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,  

    ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na  

    duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych  

    zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale       

   2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w  

    przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła. 

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub  

     rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

5. Oświadczenie – dzierżawy 

6.  Klauzula informacyjna oraz oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

Wniosek należy składać w terminie: 

 od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku, 

 od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku 

Wójt Gminy Polska Cerekiew na wniosek producenta rolnego przyznaje zwrot podatku w 

drodze decyzji.  

Pieniądze wypłacane są w terminach: 

 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, 

 gotówką w kasie Urzędu Gminy Polska Cerekiew, albo przelewem na rachunek bankowy 

podany we wniosku. 

 

mailto:ug@polskacerekie.pl
http://www.polskacerekiew.pl/
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UWAGI: 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego: 

https://bip.polskacerekiew.pl/3443/1384/zwrot-podatku-akcyzowego-dla-rolnikow.html 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, 

za pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew w terminie 14 dni od daty otrzymania.

  

PODSTAWA PRAWNA: 

1.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 

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

      napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

3.   Rozporządzenie 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. 
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