
 ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH  

W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA 

 
 

 

1. Nazwa usługi 
 
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO 
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

 
2. Nazwa referatu realizującego usługę  
 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
ul. Gminna 60, I piętro pok. nr  103 
tel. 22 708 91 28 
e-mail: rsr@lesznowola.pl 
 

3. Formularz 
https://www.gov.pl/attachment/4077da08-3d65-4139-b3d0-f1d2b69dc17d 
 

 

4. Organ właściwy do realizacji usługi 
 

Wójt Gminy Lesznowola. 
 

5. Wymagane dokumenty 
 

1. Wypełniony formularz – wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

2. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się: 
1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku; 
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła (dotyczy posiadaczy bydła). 
 

6. Sposób dostarczenia dokumentów 
 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów. 

• Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - 
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 
zaufanym.  

• Przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Gminy Lesznowola 
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola. 

https://www.gov.pl/attachment/4077da08-3d65-4139-b3d0-f1d2b69dc17d
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•  Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy 
Urzędu. 

7. Czas realizacji 
 

30 dni – wydanie decyzji administracyjnej 
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego – zgodnie z terminami określonymi w Dodatkowych 
informacjach 
 

8. Sposób odbioru dokumentów 
 

 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej poprzedza wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego lub w 
sprawie odmowy zwrotu podatku akcyzowego. Decyzja przesyłana jest do wnioskodawcy 
drogą pocztową lub odbierana osobiście przez wnioskodawcę w referacie. 
 
Zwrot podatku akcyzowego zostaje dokonany na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazany 
we wniosku. 

 
9. Opłaty 

Wniosek zwolniony z opłat.  

 

10.  Tryb odwoławczy 

1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem 
Wójta Gminy Lesznowola. 

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:  

• przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej -   opatrując 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym; 

• przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
            Urząd Gminy Lesznowola 
            ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola; 

• złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy Urzędu.  

3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania. 
4. Wniesienie odwołania jest zwolnione z opłat. 
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11.  Podstawa prawna 
 

1.   Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 846) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

3.    Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie  stawki  zwrotu  podatku  akcyzowego zawartego 

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

       roku kalendarzowym. 

      

 

12. Dodatkowe informacje 
 
Postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłata jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej. Na realizację zadania, o którym mowa gmina otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa. 
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. 
Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia 
lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku. 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach: 
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone 
w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; 
2) od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały 
złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. 
 


