
OGŁOSZENIE 

Zgodnie z przepisami Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006r 

(Dz.U. z 2019 r. poz.2188) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych będą przyjmowane w terminie  

od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 wraz z fakturami VAT(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 

lipca 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                     

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, w trosce o naszych mieszkańców oraz pracowników urzędu gminy Miączyn,    

 Wójt Gminy Miączyn informuje o terminach przyjęć wniosków o zwrot podatku akcyzowego z podziałem na miejscowości: 

• w dniach od 2 sierpnia do 6 sierpnia 2021 roku przyjmowane będą wnioski od mieszkańców miejscowości:                                     

Żuków, Czartoria, Świdniki, Miączyn, Miączyn Kolonia, Miączyn Stacja, Ministrówka 

• w dniach od 9 sierpnia do 13 sierpnia 2021 roku będą przyjmowane wnioski od mieszkańców miejscowości:                                   

Zawalów, Zawalów Kolonia, Horyszów, Horyszów Kolonia 

• w dniach od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 roku będą przyjmowane wnioski od mieszkańców miejscowości:                                 

Gdeszyn, Gdeszyn Kolonia, Frankamionka, Koniuchy, Koniuchy Kolonia 

• w dniach od 23 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku będą przyjmowane wnioski od mieszkańców miejscowości:                                

Niewirków, Niewirków Kolonia, Kotlice, Kotlice Kolonia, Poddąbrowa 

Celem takich działań jest wyeliminowanie kolejek jakie tworzą się w urzędzie w ostatnich dniach przyjmowania wniosków, co w obecnym czasie epidemii 

stanowi ogromne zagrożenie zarówno dla mieszkańców jak i pracowników urzędu. 

Zwracam się również z prośbą do mieszkańców spoza terenu naszej gminy składających wnioski w związku z prowadzeniem działalności rolniczej na gruntach 

rolnych na terenie gminy Miączyn o składanie wniosków od pierwszego dnia ich przyjmowania i nie odkładanie złożenia wniosku na ostatnie dni.                                                                                                                                                                          

Przypominam również o możliwości złożenia wniosku droga pocztową.    Proszę wszystkich Państwa o dostosowanie się do podanych terminów, oraz 

przestrzeganie wszystkich zasad reżimu sanitarnego podczas składania wniosków w urzędzie gminy, gdyż tylko w ten sposób, wspólnymi siłami ograniczymy 

rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19.                                                                                                   

   Wójt Gminy Miączyn       

                                                                                                                                                 Ryszard Borowski                                                                                                 


