
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2021 r. 

Poz. 2379 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROLNICTWA I  ROZWOJU WSI 1) 

z dnia 17 grudnia 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. 2227) zarządza się, co 

następuje: 

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

nom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-

rzystywanego 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 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

§ 2. Do dodatkowych wniosków złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), o których mowa w § 4 

ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, do właściwego miejscowo wojewody, które nie zostały zrealizowane przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 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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