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WNIOSEK 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

na rok luty         * sierpień         **

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd gminy lub miasta 
(pieczęć) 

………………………………… 
Data przyjęcia i podpis

Podstawa prawna:

Termin składania wniosku:
Miejsce składania wniosku:

ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego  
do produkcji  rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej „ustawą”. 
od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.
wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego.

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
01. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), do którego jest składany wniosek

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
02. Nazwisko/Nazwa pełna

03. Pierwsze imię/ 
Nazwa skrócona

04. Drugie imię

05. NIP***

06. PESEL****

07. Numer dowodu osobistego****

07a. Wydany przez

08. Inny dokument potwierdzający tożsamość (rodzaj, numer dokumentu)****

08a. Wydany przez

09. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (w przypadku gdy producent rolny 
podlega wpisowi do tego rejestru)

III. MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ADRES / SIEDZIBA I ADRES PRODUCENTA ROLNEGO
10. Państwo 11. Województwo 12. Powiat

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta

IV. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA

Oświadczam, że jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni ha                     a, 
współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni ha                     a    określonej w ewidencji 
gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego roku, wykorzystywanych do produkcji rolnej,
położonych na obszarze gminy 
Oświadczam, że średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego byłam/byłem posiadaczem  
w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku wynosi

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
20. Liczba załączników *****

* Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia. 
Zaznaczyć w przypadku wniosku o zwrot podatku za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca.**

**** Podać numer PESEL albo numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Podają te podmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn. zm.).

***

Podać liczbę faktur VAT albo ich kopii, oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. ***** 1/2
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21. Załączniki Nazwa załączników Liczba załączników

VI. Proszę o wypłacenie zwrotu podatku w gotówce

Proszę o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy

VII. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO (w przypadku przelewu zwrotu podatku na rachunek bankowy)
22. Nazwisko i imię/nazwa oraz adres posiadacza rachunku

23. Nazwa pełna banku

24. Pełny numer rachunku bankowego

VIII. ZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁATĘ ZWROTU PODATKU******

1)

2)

3)

4)

5)

6)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

(data i podpis)

IX. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że znane mi są: 
1) 
2)

skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego; 
zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej.

25. Data i podpis wnioskodawcy

data wypełnienia wniosku 
(dzień - miesiąc - rok) czytelny podpis wnioskodawcy

X. ADNOTACJE URZĘDU GMINY/MIASTA
26. Uwagi

Wypełnić w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania (nie dotyczy współmałżonków).****** 2/2



                                                                  ZAŁĄCZNIK 

FAKTURY VAT ZA OKRES  

1 SIERPIEŃ 2018 – 31 STYCZEŃ 2019  

Pan/i …………………………………………………………………………………………… 

Lp. Faktura VAT numer  Data  Ilość litrów  

1    

2    

3    

 

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

RAZEM ILOŚĆ LITRÓW:  

 



 

………………..……………………….. 
                                                                                                                                                      (miejscowość i data) 

Z g o d a   n a   p r z e t w a r z a n i e   d a n y c h   o s o b o w y c h 

        Ja niżej podpisana/odpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016 /679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wyraźną i dobrowolna zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy 

w Nowym Korczynie z siedzibą przy ul. Krakowskiej 1, 28-136 Nowy Korczyn na postępowanie dotyczące zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 

     Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje 

mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej 

formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczenia tj., że dane osobowe są przetwarzane w sposób 

jaki wymaga tego RODO, a zatem zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście dla osoby, której dane dotyczą, z 

ograniczeniem celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, dane są prawidłowe i  w razie potrzeby uaktualniane, z 

ograniczeniem przechowywania w czasie do niezbędnego minimum, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w tym 

integralność i ich poufność. 

                                                                                          …………………………………… 
                                                                                                                                             (imię i nazwisko producenta rolnego) 

 

O ś w i a d c z e n i e 

Ja niżej podpisany(a) …………………………..…………zam. ……………………………………….. 

                              (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)                  (adres zamieszkania/siedziby) 

oświadczam, że: 

1) posiadam (nie posiadam)* grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu art. 

12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym t.j. (Dz. U z 2017 r., poz. 1892). 

2) posiadam (nie posiadam)* grunty gospodarstw rolnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż 

działalność rolnicza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym t.j. ( Dz. U 

z 2017 r., poz. 1892). 

Oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą o której mowa w art. 2 ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o 

podatku rolnym t.j. ( Dz. U z 2017 r., poz. 1892) 

                                                                                                       ………………………………………… 

                                                                                                       (imię i nazwisko producenta rolnego) 

                                                                                                        …..…………………………………… 

                                                                                                            (numer telefonu) 

 

*) niepotrzebne skreślić 

Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 

reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiał u zarodowego 

zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb 

 

 

 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych 

    Na podstawie art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 /679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że od 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu 

określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn, którego siedzibą jest Urząd 

Miasta i Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowskiej 1, 28-136 Nowy Korczyn tel. 41 23-45-405. 

2. Powołany jest inspektor danych osobowych nr. tel. 82 561 13 02 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej na podstawie złożonego przez Panią/Pana wniosku oraz w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystanego do produkcji rolnej                    t.j. (Dz. U z 2015 r, poz. 1340 ze.zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu określonym w punkcje 3 Pani/Pana dane będą udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie 

Pani/Pan sam/sama oraz Pani/Pana pełnomocnicy.  

Uwaga. Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 

zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego nie są uznawane za odbiorców.  

5. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wskazanych w punkcje 3 celów przetwarzania w tym również do obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Wykazu Akt. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje  Pani/Panu prawo do: 

1) Dostępu do swoich danych osobowych 

2) Ograniczania przetwarzania danych osobowych.  

3) Sprostowania danych osobowych. 

4) Usunięcia danych osobowych 

5) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami 

prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie. 

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę przysługuje Pani/Panu Prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na godność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym  z przepisów prawa. 

 

 



                                                                                                                 Nowy Korczyn dn. …………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

złożone na wniosek strony - art. 75§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego t.j. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) 

 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………… zamieszkały(a) ……….…………………………………. 

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ………….numer ……………. pouczony(a) o odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania przewidzianej w art. 233 §1 i §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny                                          

t.j. (Dz. U z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) oraz o treści art. 83 §3 ustawy z dnia 14 czerwca                                                           

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. (Dz. U z 2018 r., poz. 2096) oświadczam że użytkuję grunt 

o powierzchni .….... ha należący do …………………………zamieszkałego     w …………..……………….… 

 

 

                                                                                                    ……………………………….. 
                                                                                                                                                            (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






