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     Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 

1991 roku. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie 

podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W ustawie przyjęto zasadę, że grunty oznaczone 

jako użytki rolne i inne wymienione w nim nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości jedynie wówczas, gdy są „zajęte” na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże 

za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 tejże ustawy, nie uważa się działalności 

rolniczej lub leśnej. 

     W przypadku budowli, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach     

i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 

1a ust. 2 pkt 1 tejże ustawy, nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej. Zatem jeśli budowla lub jej 

część jest związana z działalnością rolniczą lub leśną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy budynki gospodarcze lub ich części 

położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej są zwolnione        

z podatku od nieruchomości. 

     Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski stoi na stanowisku zmiany definicji 

prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Skala 

prowadzenia działalności rolniczej, jest bardzo zróżnicowana – od drobnych przedsiębiorców rolnych 

po wielkich producentów rolnych, zajmujących duże obszary i użytkujących duże nieruchomości, 

uzyskując tym samym spore zyski. Zarówno jedni jak i drudzy, płacą podatek rolny, który zasila 

budżet gminy. W opinii Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, przedsiębiorcy rolni, 

którzy prowadzą działalność na dużą skalę (szczególnie w zakresie hodowli), nie różnią się w swojej 

aktywności od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.  Jednocześnie działania ich, 

pomimo pozytywnego wpływu na rynek pracy i zaopatrzenie, generują liczne wyzwania inwestycyjne 

ze strony JST (np.: poprawa jakości infrastruktury), co trudne jest do pokrycia ze środków 

budżetowych, opartych w ich przypadku na podatku rolnym.  

     Objęcie podatkiem od nieruchomości przynajmniej części zasobów dużego przedsiębiorcy 

rolnego, wzmocniłoby budżet gminy, który mógłby sprostać wyzwaniom infrastrukturalnym, co 

również poprawiłoby warunki prowadzenia działalności rolniczej dużych przedsiębiorców.        

     


