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Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dotyczy: wniosku o objęcie wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych w rolnictwie 

zwiększonymi dopłatami dla hodowców do paliwa, tak jak dla hodowców bydła 

w przeliczeniu na DJP

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia br., znak: KRIR/KK/1363/22, w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej przez hodowców zwierząt gospodarskich, uprzejmie informuję Pana 

Prezesa, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy 

o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej (1), w którym zaproponowano wprowadzenie 

limitu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji świń. Zmiany zaproponowane w ustawie przyczynią się 

do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie 

wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. Projekt będzie 

przedmiotem konsultacji publicznych.

Jednocześnie informuję Pana Prezesa, że w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok 

na dopłaty do paliwa rolniczego przewidziano kwotę 1 340 mln zł. 

Uwzględnienie propozycji dotyczącej wprowadzenia zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 

hodowców pozostałych zwierząt gospodarskich wymagałoby zwiększenia kwoty 

wydatków zaplanowanych na ten cel w  ustawie budżetowej.



Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik
sekretarz stanu
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

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

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa/Pani/Pana danych 
osobowych dostępna jest pod adresem: 
www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych

http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych
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