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USTAWA
z dnia 10 paêdziernika 2002 r.
o zmianie ustawy o podatku rolnym.
w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa lub b´dàcych w zarzàdzie
Lasów
Paƒstwowych;
w tym przypadku podatnikami sà
odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa i Lasów Paƒstwowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„Art. 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegajà grunty sklasyfikowane w ewidencji
gruntów i budynków jako u˝ytki rolne lub
jako grunty zadrzewione i zakrzewione na
u˝ytkach rolnych, z wyjàtkiem gruntów zaj´tych na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza.

2. Je˝eli grunty znajdujà si´ w posiadaniu
samoistnym, obowiàzek podatkowy
w zakresie podatku rolnego cià˝y na posiadaczu samoistnym.
3. Je˝eli grunty gospodarstwa rolnego zosta∏y w ca∏oÊci lub w cz´Êci wydzier˝awione na podstawie umowy zawartej
stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, podatnikiem
podatku rolnego jest dzier˝awca.

Art. 2. 1. Za gospodarstwo rolne uwa˝a si´ obszar
gruntów, o których mowa w art. 1, o ∏àcznej powierzchni przekraczajàcej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy, stanowiàcych w∏asnoÊç lub znajdujàcych si´ w posiadaniu
osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spó∏ki, nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej.

4. Je˝eli grunty gospodarstwa rolnego zosta∏y wniesione do spó∏dzielni produkcyjnej jako wk∏ad gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spó∏dzielnia
produkcyjna.

2. Za dzia∏alnoÊç rolniczà uwa˝a si´ produkcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, w tym równie˝ produkcj´ materia∏u siewnego,
szkó∏karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj´ warzywniczà,
roÊlin ozdobnych, grzybów uprawnych,
sadownictwa, hodowl´ i produkcj´ materia∏u zarodowego zwierzàt, ptactwa
i owadów u˝ytkowych, produkcj´ zwierz´cà typu przemys∏owego fermowego
oraz chów i hodowl´ ryb.

5. Je˝eli grunty, o których mowa w art. 1,
stanowià wspó∏w∏asnoÊç lub znajdujà
si´ w posiadaniu dwóch lub wi´cej podmiotów, to stanowià odr´bny przedmiot
opodatkowania podatkiem rolnym,
a obowiàzek podatkowy cià˝y solidarnie
na wszystkich wspó∏w∏aÊcicielach (posiadaczach), z zastrze˝eniem ust. 6.
6. Je˝eli grunty, o których mowa w ust. 5,
stanowià gospodarstwo rolne, obowiàzek podatkowy cià˝y na tej osobie b´dàcej wspó∏w∏aÊcicielem (posiadaczem),
która to gospodarstwo prowadzi w ca∏oÊci.”;

Art. 3. 1. Podatnikami podatku rolnego sà osoby
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spó∏ki, nieposiadajàce
osobowoÊci prawnej, b´dàce:
1) w∏aÊcicielami gruntów, z zastrze˝eniem ust. 2,
2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
3) u˝ytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami gruntów, stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub jednostki samorzàdu terytorialnego, je˝eli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z w∏aÊcicielem, z Agencjà W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa lub z innego tytu∏u
prawnego albo
b) jest bez tytu∏u prawnego, z wyjàtkiem
gruntów
wchodzàcych

2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstaw´ opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych — liczba
hektarów przeliczeniowych ustalana na
podstawie powierzchni, rodzajów i klas
u˝ytków rolnych wynikajàcych z ewidencji
gruntów i budynków oraz zaliczenia do
okr´gu podatkowego,
2) dla pozosta∏ych gruntów — liczba hektarów wynikajàca z ewidencji gruntów i budynków.”,
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b) uchyla si´ ust. 2 i 3,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala si´ 4 okr´gi podatkowe, do których zalicza si´ gminy oraz miasta w zale˝noÊci od
warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.”;
3) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 — równowartoÊç
pieni´˝nà 2,5 q ˝yta,
2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 2 — równowartoÊç pieni´˝nà
5 q ˝yta
— obliczone wed∏ug Êredniej ceny skupu ˝yta za
pierwsze trzy kwarta∏y roku poprzedzajàcego
rok podatkowy.”;
4) w art. 6a:
a) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Organem podatkowym w∏aÊciwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz,
prezydent miasta).”,
b) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5. Osoby fizyczne, z zastrze˝eniem ust. 10, sà
obowiàzane z∏o˝yç w∏aÊciwemu organowi
podatkowemu informacje o gruntach, sporzàdzone na formularzach wed∏ug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie
albo wygaÊni´cie obowiàzku podatkowego
w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu
zmian, o których mowa w ust. 4.
6. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrze˝eniem ust. 10, ustala,
w drodze decyzji, organ podatkowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gruntów. Podatek jest p∏atny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiàzku podatkowego w terminach do dnia 15 marca,
15 maja, 15 wrzeÊnia i 15 listopada roku podatkowego.”,
c) w ust. 7 wyrazy „wójt (burmistrz, prezydent)” zast´puje si´ wyrazami „organ podatkowy”,
d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne,
w tym spó∏ki, nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej, jednostki organizacyjne Agencji
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, a tak˝e
jednostki organizacyjne Lasów Paƒstwowych sà obowiàzane:
1) sk∏adaç, w terminie do dnia 15 stycznia,
organowi podatkowemu w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce po∏o˝enia gruntów
deklaracje na podatek rolny na dany rok
podatkowy, sporzàdzone na formularzu
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wed∏ug ustalonego wzoru, a je˝eli obowiàzek podatkowy powsta∏ po tym dniu —
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych powstanie tego
obowiàzku,
2) odpowiednio skorygowaç deklaracje,
w razie zaistnienia zmian, o których mowa
w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
3) wp∏acaç w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiàzku podatkowego
obliczony w deklaracji podatek rolny na
rachunek bud˝etu w∏aÊciwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja,
15 wrzeÊnia i 15 listopada.”,

e) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9—11 w brzmieniu:
„9. Obowiàzek sk∏adania informacji o gruntach
oraz deklaracji na podatek rolny, o którym
mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy równie˝
podatników korzystajàcych ze zwolnieƒ i ulg
na podstawie przepisów ustawy.
10. Je˝eli grunty stanowià wspó∏w∏asnoÊç lub
znajdujà si´ w posiadaniu osób fizycznych
oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spó∏ek, nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej — osoby fizyczne sk∏adajà
deklaracj´ na podatek rolny oraz op∏acajà
podatek na zasadach obowiàzujàcych osoby
prawne.
11. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5
i ust. 8 pkt 1. W formularzach b´dà zawarte
dane dotyczàce podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezb´dne do wymiaru i poboru
podatku rolnego.”;
5) po art. 6b dodaje si´ art. 6c w brzmieniu:
„Art. 6c. 1. Osobom fizycznym, na których cià˝y
obowiàzek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednoczeÊnie w zakresie podatku od nieruchomoÊci lub
podatku leÊnego dotyczàcy przedmiotów opodatkowania po∏o˝onych na terenie tej samej gminy, wysokoÊç nale˝nego zobowiàzania podatkowego pobieranego w formie ∏àcznego zobowiàzania pieni´˝nego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie p∏atniczym), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. ¸àczne zobowiàzanie pieni´˝ne nale˝ne od przedmiotów opodatkowania
stanowiàcych wspó∏w∏asnoÊç lub znajdujàcych si´ w posiadaniu dwóch lub
wi´cej osób fizycznych ustala si´ w odr´bnej decyzji (nakazie p∏atniczym),
który wystawia si´ na któregokolwiek
ze wspó∏w∏aÊcicieli (posiadaczy). Je˝eli
gospodarstwo rolne prowadzi w ca∏oÊci jedna z tych osób, nakaz p∏atniczy
wystawia si´ na t´ osob´.”;
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6) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. 1. Zwalnia si´ od podatku rolnego:
1) u˝ytki rolne klasy V, VI i VIz oraz
grunty zadrzewione i zakrzewione
ustanowione na u˝ytkach rolnych,
2) grunty po∏o˝one w pasie drogi granicznej,
3) grunty orne, ∏àki i pastwiska obj´te
melioracjà — w roku, w którym uprawy zosta∏y zniszczone wskutek robót
drenarskich,
4) grunty przeznaczone na utworzenie
nowego gospodarstwa rolnego lub
powi´kszenie ju˝ istniejàcego do powierzchni nieprzekraczajàcej 100 ha:
a) b´dàce przedmiotem prawa w∏asnoÊci lub prawa u˝ytkowania
wieczystego, nabyte w drodze
umowy sprzeda˝y,
b) b´dàce przedmiotem umowy o oddanie gruntów w u˝ytkowanie wieczyste,
c) wchodzàce w sk∏ad Zasobu W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa, obj´te w trwa∏e zagospodarowanie,
5) grunty gospodarstw rolnych powsta∏e z zagospodarowania nieu˝ytków — na okres 5 lat, liczàc od roku
nast´pnego po zakoƒczeniu zagospodarowania,
6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia — na 1 rok nast´pujàcy po roku,
w którym dokonano wymiany lub
scalenia gruntów,
7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,
z tym ˝e zwolnienie mo˝e dotyczyç
nie wi´cej ni˝ 20% powierzchni u˝ytków rolnych gospodarstwa rolnego,
lecz nie wi´cej ni˝ 10 ha — na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, w stosunku do
tych samych gruntów,
8) u˝ytki ekologiczne,
9) grunty zaj´te przez zbiorniki wody
s∏u˝àce do zaopatrzenia ludnoÊci
w wod´,
10) grunty pod wa∏ami przeciwpowodziowymi i grunty po∏o˝one w mi´dzywalach,
11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania, zgodnie
z przepisami o ochronie zabytków,
12) grunty stanowiàce dzia∏ki przyzagrodowe cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych, którzy:
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a) osiàgn´li wiek emerytalny,
b) sà inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) sà niepe∏nosprawnymi o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
d) sà osobami ca∏kowicie niezdolnymi
do pracy w gospodarstwie rolnym
albo niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji.
2. Od podatku rolnego zwalnia si´ równie˝:
1) szko∏y wy˝sze, wy˝sze szko∏y zawodowe oraz wy˝sze szko∏y wojskowe,
2) szko∏y, placówki, zak∏ady kszta∏cenia
i placówki doskonalenia nauczycieli
— publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzàce te szko∏y, placówki
i zak∏ady z tytu∏u zarzàdu, u˝ytkowania lub u˝ytkowania wieczystego
gruntów,
3) placówki naukowe Polskiej Akademii
Nauk,
4) prowadzàcych zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej w zakresie gruntów zg∏oszonych wojewodzie, je˝eli zg∏oszenie
zosta∏o potwierdzone decyzjà w sprawie przyznania statusu zak∏adu pracy
chronionej lub zak∏adu aktywnoÊci
zawodowej albo zaÊwiadczeniem —
zaj´tych na prowadzenie tego zak∏adu, z wyjàtkiem gruntów znajdujàcych si´ w posiadaniu zale˝nym podmiotów nieb´dàcych prowadzàcymi
zak∏ady pracy chronionej lub zak∏ady
aktywnoÊci zawodowej,
5) jednostki badawczo-rozwojowe.
3. Okres zwolnienia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, liczàc od
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zawarto umow´ sprzeda˝y gruntów lub prawa wieczystego u˝ytkowania, ustanowiono
prawo wieczystego u˝ytkowania gruntów lub obj´to grunty w trwa∏e zagospodarowanie w drodze umowy.
4. Je˝eli podatnik nabywa lub obejmuje
grunty o powierzchni mniejszej ni˝
100 ha, zwolnienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno
nabywanych lub obejmowanych w trwa∏e zagospodarowanie do powierzchni
∏àcznie nieprzekraczajàcej 100 ha.
5. W razie nabycia gruntów od indywidualnych w∏aÊcicieli gospodarstw rolnych,
nie stosuje si´ zwolnienia, je˝eli nabywca jest ma∏˝onkiem, krewnym w linii
prostej lub jego ma∏˝onkiem, pasierbem, zi´ciem lub synowà sprzedawcy
gruntów.
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6. Po up∏ywie okresu zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje si´
ulg´ w podatku rolnym, polegajàcà na
obni˝eniu podatku w pierwszym roku
o 75% i w drugim roku o 50%.
7. Zwolnienia i ulgi z tytu∏u nabycia
gruntów z Zasobu W∏asnoÊci Rolnej
Skarbu Paƒstwa w drodze umowy
sprzeda˝y nie stosuje si´, je˝eli przedmiotem nabycia sà grunty obj´te
uprzednio przez nabywc´ w trwa∏e zagospodarowanie.
8. Za trwa∏e zagospodarowanie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7,
uwa˝a si´ obj´cie gruntów w dzier˝aw´
lub u˝ytkowanie na okres nie krótszy ni˝
10 lat.
9. Rada gminy okreÊla, w drodze uchwa∏y,
tryb i szczegó∏owe warunki zwolnienia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 7.”;
7) w art. 13:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) budow´ lub modernizacj´ budynków inwentarskich s∏u˝àcych do chowu, hodowli
i utrzymywania zwierzàt gospodarskich oraz
obiektów s∏u˝àcych ochronie Êrodowiska,”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana
z urz´du w decyzji ustalajàcej wysokoÊç zobowiàzania podatkowego. Podatnicy obowiàzani do sk∏adania deklaracji na podatek
rolny odliczajà, okreÊlonà w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwot´ przyznanej
ulgi od nale˝nego podatku rolnego.”,
c) uchyla si´ ust. 5;
8) w art. 13b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za miejscowoÊci po∏o˝one na terenach podgórskich i górskich uwa˝a si´ miejscowoÊci, w których co najmniej 50% u˝ytków rolnych jest po∏o˝onych powy˝ej 350 m nad poziomem morza.
Wykaz tych miejscowoÊci w danym województwie ustala wojewoda.”;
9) art. 13d otrzymuje brzmienie:
„Art. 13d. 1. Zwolnienia i ulgi podatkowe okreÊlone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
pkt 8—12, a tak˝e w art. 13b stosuje
si´ z urz´du, a pozosta∏e zwolnienia
i ulgi podatkowe na podstawie decyzji
wydanej na wniosek podatnika.
2. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13, nale˝y do∏àczyç
zestawienie poniesionych wydatków
inwestycyjnych wraz z rachunkami
lub ich uwierzytelnionymi odpisami,
stwierdzajàcymi wysokoÊç tych wydatków.
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3. Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje si´
od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym z∏o˝ono
wniosek.
4. W przypadku zbiegu prawa do zwolnieƒ i ulg z ró˝nych tytu∏ów, przy ustalaniu zobowiàzania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy w pierwszej kolejnoÊci stosuje si´ ulgi okreÊlone w art. 13b, nast´pnie w art. 12, w art. 13a i w art. 13. Podstaw´ obliczenia ulgi z danego tytu∏u
stanowi nale˝ny podatek po zastosowaniu ulgi z tytu∏u poprzedzajàcego.
5. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na
jego nast´pców, je˝eli gospodarstwo
rolne zosta∏o nabyte stosownie do
przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników lub w drodze dziedziczenia.”;

10) po art. 13d dodaje si´ art. 13e w brzmieniu:
„Art. 13e. Rada gminy, w drodze uchwa∏y, mo˝e
wprowadziç inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe ni˝ okreÊlone w ustawie.”;
11) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, nale˝y
przez to rozumieç w∏aÊciciela, posiadacza samoistnego, u˝ytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.”.
Art. 2. W stosunku do prowadzàcych zak∏ady pracy
chronionej lub zak∏ady aktywnoÊci zawodowej, którzy
uzyskali status prowadzàcych te zak∏ady przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, zwolnienie z podatku rolnego
stosuje si´ na zasadach dotychczasowych, nie d∏u˝ej
ni˝ do up∏ywu 3-letniego terminu wynikajàcego z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 2003 r. przyznajàcej
status prowadzàcego zak∏ad.
Art. 3. W latach 2003—2008 zwolnienie okreÊlone
w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
w przypadku osób prawnych nabywajàcych grunty na
powi´kszenie istniejàcego gospodarstwa rolnego, stosuje si´ bez wzgl´du na obszar gruntów b´dàcych
w posiadaniu tej osoby prawnej w dniu 31 grudnia
2002 r.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 4 lit. e w zakresie dotyczàcym art. 6a ust. 11, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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