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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o podatku rolnym. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Jana Łopatę. 
 
 
 

 (-)   Jan Bury;  (-)   Marek Gos;  (-)   Jarosław Górczyński;  (-)   Eugeniusz  
Tomasz Grzeszczak;  (-)   Stanisław Kalemba;  (-)   Mieczysław Kasprzak; 
 (-)   Eugeniusz Kłopotek; (-) Jan Łopata;  (-)   Mirosław Maliszewski; 
 (-)   Krystyna Ozga;  (-)   Mirosław Pawlak;  (-)   Józef Racki;  (-)   Marek 
Sawicki;  (-)   Henryk Smolarz;  (-)   Zbigniew Sosnowski;  (-)   Franciszek Jerzy 
Stefaniuk;  (-)   Andrzej Sztorc;  (-)   Genowefa Tokarska;  (-)   Piotr Walkowski; 
 (-)   Zbigniew Włodkowski;  (-)   Piotr Zgorzelski;  (-)   Józef Zych 



 
PROJEKT 

 
USTAWA 

z dnia ……………………. 2011 r. 

o zmianie ustawy o podatku rolnym 
 
 Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 

r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

 

„– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów 

poprzedzających rok podatkowy.”; 

 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. Średnią cena skupu żyta, o której mowa w ust. 1, obejmuje pierwsze 

trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów 

bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.”; 

 

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na 

podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok 

podatkowy.”. 

  

 Art. 2. 1. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą mają zastosowanie do ustalania średniej ceny skupu żyta będącej 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 

1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730  

i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.  
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podstawą do obliczania podatku rolnego począwszy od podatku rolnego należnego 

od dnia 1 stycznia 2012 r.  

 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie 

którego ustala się średnią cenę skupu, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, o której 

mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na rok podatkowy 2012 

ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w 

terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W przypadku gdy obniżona przez radę gminy cena skupu żyta przyjmowana 

jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy za 2012 rok jest 

wyższa od ceny ustalonej zgodnie z art. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stasuje się cenę skupu obliczoną zgodnie z 

ustawą, chyba że rada gminy dokona obniżenia tej ceny. 

 
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

Cel i potrzeba uchwalenia ustawy   

 Zmiana projektowanej ustawy ma na celu zmodyfikowanie metody obliczania 

podatku rolnego. W obowiązującym stanie prawnym podatek rolny za dany rok, 

stosownie do brzmienia art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

wynosi:  

 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość 

pieniężną 2,5 q żyta, 

 2) od 1 ha pozostałych gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta 

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 

poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie 

trzeciego kwartału. Ustawa przewiduje również, że rady gmin są uprawnione do 

obniżenia ustalonych w powyższy sposób cen skupu żyta, przyjmowanych jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.  

Nowelizacja ustawy zmierza do zastąpienia okresu trzech kwartałów roku 

poprzedzającego rok podatkowy, jako okresu obliczania średniej ceny skupu żyta, 

okresem jedenastu kwartałów, liczonych jako pierwsze trzy kwartały roku 

poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem kwartałów bezpośrednio 

poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy. Wydłużenie okresu obliczania 

średniej ceny skupu żyta ma, w ocenie projektodawców, ustabilizować i urealnić cenę 

skupu żyta w dłuższym okresie i uniezależnić sposób jej obliczania od okresowych, 

czy nawet chwilowych, wahań cen na rynku zbóż.  

Przewidywane skutki społeczne 
Obserwowana obecnie sytuacja na rynkach rolnych, powodująca odczuwalny 

w skali globalnej wzrost cen płodów rolnych i artykułów rolno – spożywczych, 

oddziałuje na szerokie grupy społeczne nie tylko jako konsumentów, ale również nie 

pozostaje bez znaczenia dla podmiotów objętych obowiązkiem uiszczania podatku 

rolnego. Wysokość tego podatku jest bowiem uzależniona od cen żyta w określonym 

czasie, a ceny te z kolei od lokalnych albo globalnych mechanizmów podaży i 

popytu, uwarunkowanych szeregiem przyczyn niezależnych od indywidualnych 

decyzji gospodarczych oraz aktywności administracji państwowej. 
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Przewidywane skutki gospodarcze 
 Nowelizacja ustawy o podatku rolnym w omawianym zakresie jest zatem 

próbą złagodzenia, w obszarze, w którym ingerencja ustawodawcza jest możliwa i 

może być skuteczna, gwałtownych wahań rynkowych będących wynikiem 

niezależnych procesów zachodzących w światowej gospodarce. Wahania te bowiem, 

zwłaszcza kiedy są znaczące, wpływają pośrednio na wysokość ustalanego podatku 

rolnego. Zamiarem projektodawców jest zatem wypracowanie mechanizmu, którego 

stosowanie spowoduje, że wysokość tego podatku odzwierciedla długofalowe 

tendencje na rynkach zbóż i jest adekwatna do cen produktów i kosztów związanych 

z organizacją produkcji uśrednionych w dłuższej perspektywie czasowej.  

Przewidywane skutki finansowe 
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat średnie ceny skupu 1 dt żyta  za okres 

pierwszych trzech kwartałów danego roku kształtowały się następująco: 

2007 r.  -  58,29 zł, 

2008 r.  -  55,80 zł, 

2009 r.  - 34,10 zł, 

2010 r.  - 37,64 zł, 

2011 r.  - 74,18 zł.  

Z powyższego zestawienia wynika, że cena żyta podlega znaczącym 

wahaniom  i jedynie jej uśrednienie ułatwi przewidywanie kosztów dla rolników i 

planowanie przychodów z tego tytułu dla urzędów gmin.  

Przyjęcie średniej ceny skupu żyta z ostatnich jedenastu kwartałów 

oznaczałoby, że wysokość podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych 

kształtowałaby się następująco: 

w 2010 r.   -    121,63 zł/ha, 

w 2011 r.   -    109,95 zł/ha, 

w 2012 r.  -     149,07 zł/ha. 

Wprowadzenie zmiany w ustawie polegającej na wydłużeniu do 11 ostatnich 

kwartałów okresu obliczania średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

naliczania wysokości podatku rolnego oznaczać będzie, iż w roku 2012 r. podatnicy 

zapłacą podatek od 1 ha przeliczeniowego wyższy o 58,4% zamiast 97,08 % w 

porównaniu do płaconego w roku 2011 r. A zatem pomimo znaczących różnic cen 

skupu żyta w poszczególnych latach średnia cena skupu z 11 kwartałów 

przyjmowana do naliczania podatku rolnego zapewnia zmniejszenie różnic w 
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wysokości podatku płaconego przez rolników z 1 ha przeliczeniowego w kolejnych, 

następujących po sobie latach oraz wpłynie na stabilizację w zakresie planowania 

przez gminy przychodów z tego tytułu. 

 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. Należy jednak podkreślić, że przepisy znowelizowanej ustawy znajdą 

zastosowanie do podatku rolnego ustalonego na 2012 r., a zatem nie nastąpi 

ingerencja ustawodawcza w aktualnie ustalony i obowiązujący na 2011 r. system 

obliczania tego podatku. Biorąc pod uwagę, że termin ogłaszania komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został określony do dnia 20 października 

roku poprzedzającego rok podatkowy, termin ogłoszenia tego komunikatu w 

przypadku roku podatkowego 2012 został określony na 7 dni od dnia wejścia w życie 

znowelizowanej ustawy. 

Materia regulowana projektem ustawy nie jest objęta prawem Unii 
Europejskiej, wobec czego analiza zgodności z tym prawem jest 
bezprzedmiotowa. 

Projekt ustawy będzie oddziaływał na gminy, dla których wypływy z tego 

podatku stanowią jedno ze źródeł dochodów. W projekcie ustawy zawarto przepis 

przejściowy na 2012 rok, zgodnie z którym pozostawiono radzie gminy możliwość 

obniżania ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 

na obszarze gminy, zaznaczając jednocześnie, że ewentualna uchwała w tym 

zakresie powinna uwzględniać nowy stan prawny wynikający ze zmiany art. 6 

ustawy. W sytuacji gdy obniżona cena skupu żyta (na podstawie dotychczasowych 

przepisów) miałaby być wyższa od ceny ustalonej zgodnie z nowymi przepisami, 

projekt ustawy przewiduje bezpośrednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących 

wysokości ceny skupu żyta, dając jednocześnie radzie gminy możliwość obniżenia 

również tej ceny. Takie rozwiązanie należy uznać za celowe i spójne systemowo, 

ponieważ eliminuje ono możliwość obowiązywania prawa miejscowego niezgodnego 

z aktualną treścią ustawy.  

Nie jest możliwa do oszacowania ogólna sytuacja związana z dochodami gmin 

w związku z wejściem w życie ustawy, z uwagi na fakt pozostawionej władzom gminy 

swobody w obniżaniu ceny skupu żyta ustalonej zgodnie z zasadami ustawowymi. 

Jednakże wymaga podkreślenia fakt, że nowelizacja ustawy, z powodów 

wskazanych wyżej, zmierza między innymi do ustabilizowania dochodów gmin z 
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tytułu podatku rolnego w dłuższej perspektywie, a co się z tym wiąże – do 

efektywniejszego planowania gminnych budżetów.   

 Projekt będzie jednak przede wszystkim oddziaływał na podmioty obowiązane 

do zapłaty podatku rolnego, w szczególności właścicieli, posiadaczy i użytkowników 

wieczystych gruntów. Celem nowelizacji jest możliwość ustalenia optymalnej stawki 

podatku rolnego, tzn. takiej, która nie jest uzależniona od chwilowych czy 

gwałtownych wahań rynkowej koniunktury. Proponowany sposób obliczania 

wysokości podatku rolnego stabilizuje perspektywę finansową gospodarstw rolnych i 

stwarza lepszą możliwość planowania dochodów i wydatków z tytułu prowadzonej 

działalności. 

Projektu ustawy nie zawiera regulacji bezpośrednio oddziałujących na 

sytuację i rozwój regionalny. Należy jednak wskazać, że wysokość średniej ceny 

skupu żyta obliczanej zgodnie na nowymi zasadami, w zależności od tego, w jaki 

sposób cena ta będzie się kształtować, może wpływać na sytuację podmiotów 

gospodarujących oraz innych osób objętych obowiązkiem uiszczania podatku 

rolnego w poszczególnych regionach kraju, a zatem może mieć przełożenie na 

sytuację danego regionu. 



Warszawa, 24 listopada 2011 r. 
 
BAS–WAPEiM–91/11 

 
Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej  

 
 

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jan Łopata) 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 
  
 

I. Przedmiot projektu ustawy 
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym przewiduje 
zmianę sposobu obliczania podatku rolnego. Proponuje się, by zastąpić okres 
trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy – stanowiący okres 
obliczania średniej ceny skupu żyta – okresem jedenastu kwartałów, liczonych 
jako pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem 
kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy. 

Projekt zawiera przepis przejściowy.  
Ustawa ma wejść w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. 

 
II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 

 Zakres kompetencji Unii Europejskiej w dziennie podatków wyznacza 
przepis art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE). Zgodnie z 
tym przepisem, Unia ma kompetencje do przyjmowania aktów prawnych 
dotyczących harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków 
obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich, w zakresie w jakim 
harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia ustanowienia i funkcjonowania 
rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. 
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III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
 Ponieważ podatek rolny nie należy do podatków wymienionych w art. 
113 TfUE, projekt ustawy nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii 
Europejskiej. 

  
IV.  Konkluzje 

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym nie jest 
objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 
  
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
        

Michał Królikowski   
 
 
 



Warszawa, 24 listopada 2011 r. 
BAS–WAPEiM–92/11   

 
Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o podatku rolnym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jan 

Łopata) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 95a Regulaminu Sejmu 

  
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym przewiduje 
zmianę sposobu obliczania podatku rolnego. Proponuje się, by zastąpić okres 
trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy – stanowiący okres 
obliczania średniej ceny skupu żyta – okresem jedenastu kwartałów, liczonych 
jako pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz osiem 
kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy. 

Projekt nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym nie jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a 
Regulaminu Sejmu. 
 
     
         

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 

       Michał Królikowski   
 






























