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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  

o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 

ustawy o podatku leśnym 

 

(druk nr 919) 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) 

 

Art. 2. 

1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej 

powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub 

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

2. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 

warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję 

materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu 

przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. 

<3. Za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność 

rolnicza nie uważa się gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne: 

1) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), 

wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, 

pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem 

wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, 
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2) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o 

których mowa w pkt 1, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych 

urządzeń,  

3)  zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których 

mowa w pkt 1, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw 

ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy 

naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach 

– chyba że grunty te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niż działalność rolnicza oraz innej niż działalność, o której mowa w pkt 1. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i 

budynków jako użytki rolne będących w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu 

wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.> 

 

 

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) 

 

Art. 1a. 

1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2)   
(2)

 budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego 

niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, 

które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3)   
(3)

 grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; 

3a)  reklama, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, szyld - odpowiednio reklamę, 

tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1073 i 1566); 
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4)   
(4)

 działalność gospodarcza - działalność, o której mowa w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646); 

5)   powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnię mierzoną po 

wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 

klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również 

garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe; 

6)   działalność rolnicza - produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję 

materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 

warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i 

produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję 

zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb; 

7)   działalność leśna - działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w 

zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania 

zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem 

skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa 

leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. 

2. Za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się: 

1)   działalności rolniczej lub leśnej; 

2)   wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 

obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na 

tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5; 

3)   
(5)

 działalności, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców. 

2a. Do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

nie zalicza się: 

1)   budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami; 

2)   gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d; 

3)   budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja 

ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), lub decyzja 

ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono 

budynek, budowlę lub ich części z użytkowania [.] <;> 

<4) gruntów: 
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a) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), 

wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub 

dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się 

transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, 

b) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o 

których mowa w lit. a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych 

urządzeń, 

c) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o 

których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy 

naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu 

ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach 

– chyba że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a.> 

<2b. Przepisu ust. 2a pkt 4 nie stosuje się do gruntów będących w posiadaniu 

samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy, 

o którym mowa w ust. 2a pkt 4 lit. a.> 

3. Przez użyte w ustawie określenia: 

1)   użytki rolne, 

2)   lasy, 

3)   nieużytki, 

4)   użytki ekologiczne, 

5)   grunty zadrzewione i zakrzewione, 

6)   (uchylony), 

7)   grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami 

powierzchniowymi płynącymi, 

8)   grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

-   rozumie się grunty sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. 
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USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) 

 

Art. 1. 

1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów 

zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. 

2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i 

budynków jako lasy. 

3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy 

lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, 

utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, 

pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, 

zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie 

nieprzerobionym. 

<4. Za lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna 

nie uznaje się lasów: 

1) przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), 

wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność 

telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, 

pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem 

wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, 

2)  zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o 

których mowa w pkt 1, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych 

urządzeń, 

3) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których 

mowa w pkt 1, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw 

ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy 

naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach 

– chyba że lasy te są jednocześnie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

innej niż działalność leśna oraz innej niż działalność, o której mowa w pkt 1. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do lasów będących w posiadaniu samoistnym, 

użytkowaniu wieczystym lub będących własnością przedsiębiorcy, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 1.”. 
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