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Dz.U. 1984 Nr 52 poz. 268

USTAWA

z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym

Przepisy ogólne

Art. 1.

zadrzewione i zakrzewione na 

ospo-

Art. 2.

art. 1, o 

posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej al-

j-

w-

wadów 

Art. 3.

a-

2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

lub

1)

L

1)
Obecnie: Agencj

Opracowano na pod-

stawie: tj. Dz. U. z 

2006 r. Nr 136, poz. 

969, Nr 191, poz. 

1412, Nr 245, poz. 

1775, Nr 249, poz. 

1825, z 2007 r. Nr 

109, poz. 747, z 2008 

r. Nr 116, poz. 730, 

Nr 237, poz. 1655, z 

2009 r. Nr 56, poz. 

458, z 2010 r. Nr 96, 

poz. 620, Nr 226, poz. 

1475, z 2013 r. poz. 

660.
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jednostki organizacyjne 
2)

i

na posiadaczu samoistnym. 

a-

wione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 

l-

nych,

j-

o-

dukcyjna.

6. J

Art. 3a.

zy:

2) gmin.

Art. 3b.

Zasady ustalania podatku

Art. 4.

m stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych usta-

o-

wego;

2) w –

i budynków. 

2. (uchylony).

3. (uchylony).

w -klimatycznych.

2 )
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I II III IV I II III IV

rolnych
P r z e l i c z n i k i

I 1,95 1,80 1,65 1,45 1,75 1,60 1,45 1,35

II 1,80 1,65 1,50 1,35 1,45 1,35 1,25 1,10

IIIa 1,65 1,50 1,40 1,25

III 1,25 1,15 1,05 0,95

IIIb 1,35 1,25 1,15 1,00

IVa 1,10 1,00 0,90 0,80

IV 0,75 0,70 0,60 0,55

IVb 0,80 0,75 0,65 0,60

V 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15

VI 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,15 0,10 0,05

o-

wiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

7. Grunty pod 

1) – 1,0 

ha przeliczeniowy;

2) 1 ha stawu zarybionego innymi gatunkami ryb – 0,20 ha przeliczeniowego.

e-

Art. 5.

ministrem 

e-

o-

darczo uzasadnionych wy o-

i-

Art. 6.

1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
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1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 –

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 – e-

– obliczone 

u-

dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 

j-

mowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Art. 6a.

o-

ist-

o-

a-

l-

zmniejszeniu lub 

e-

ó-

4a. t wójt (bur-

mistrz, prezydent miasta).

5. r-

e-

a-

podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w ust. 4.

ustala, w drodze decyzji, or o-

a-

e-

e-

o-
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o-

stwa
3)

e-

– w terminie 14 

o-

w

2) których 

mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

o-

wego obliczony w deklaracji podatek rolny n

gminy w terminach do dnia 15 marca, 15

j

i-

o-

– osoby fizyczn a-

r-

i-

kacji elektronicznej, w szczeg

1)

cych zadania publiczne;

2)

3)

1)

sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny oraz 

2)

danych zawartych w informacjach o gruntach i deklaracjach na podatek rol-

3)

o podp

elektronicznego i znakowania czasem.

gruntach lub dekla-

wa 

3)
Obecnie: Agencji
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zadania publiczne.

Art. 6b.

Art. 6c.

1. zakresie podatku 

e-

o-

y-

r-

stwo rolne prowadzi w

(uchylony)

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Art. 12.

1) zakrzewione usta-

ch rolnych;

2)

3) – w roku, w którym uprawy 

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub po-

y-

e-

czyste, 

c) wcho

5) – na 



©Kancelaria Sejmu s. 7/11

2013-10-03

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia – na 

n-

tów;

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym 

l-

–

8)

o-

10) grunty a-

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania 

i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-

kami;

12)

produkcyjnych, którzy:

a)

b)

c)

d) nymi do pracy w gospodarstwie rolnym 

albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

1) uczelnie;

3) instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Na-

uk ó-

rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 217, poz. 1427 i Nr 226, poz. 1475), 

– o-

y-

–

mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-

5) instytuty badawcze; 

5a) -rozwojowego uzyskanym na 

a-
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miotów opodatkowania zaj

tych na cele prowa

y-

w-

ytkowania, ustanowiono prawo 

w drodze umowy.

zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywa-

krewnym w linii 

n-

tów. 

75 % i w drugim roku o 50 %.

8. Za t

o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

d-

o-

nych dochodów. 

rozporz

dzenia, zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, o których mowa w ust. 10, 

12. Zwolnienie od podatku rolnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc 

de minimis, o któr

15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 

minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

Art. 13.

ydatków 

poniesionych na:

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,
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o-

–

ych.

i-

–

westycyjnych.

lat.

a

sprawie ulgi inwestycyjnej, kwo-

4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty 

ust. 1.

5. (uchylony).

Art. 13a.

1. Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:

e-

szkolenie wojskowe,

a-

rowanej

–

2. Przy opodatkowaniu gospodar

3.

Art. 13b.

1. Podatek rolny od grunt

IV i IVb.

j-

y-

e-

wództwie ustala sejmik województwa.
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Art. 13c.

a-

a-

2

a-

Art. 13d.

–12, a 

podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. 

2. a-

wienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich 

3. od

o-

sek.

go w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy 

5. Kwota ulgi inwestycyjnej niewykorzystana przez podatnika przechodzi na jego 

Art. 13e.

Rada gminy, o-

cych pomocy 

publicznej.

Art. 14–16.
4)

Art. 17.

to podatek rolny.

4)
Zamieszczone w obwieszczeniu.
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Art. 17a.

lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.

Art. 18.

a-

i”, nie pó

w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Art. 19.

rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach 

poz. 288);

poz. 254 oraz z 1974 r. Nr 38, poz. 230);

3) przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym
5)

(Dz. U. 

e-

Art. 20.

85 r.

5)
o-

wym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz


