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Lubuska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o pilną pomoc gospodarstwom rolnym  

i wskazanie podstaw prawnych, na podstawie których wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 

miast mogliby zwolnić rolników z obowiązku odprowadzenia II raty podatku rolnego.  

Trudna sytuacja wywołana epidemią wirusa SARS-CoV2-2 oraz bardzo dużym 

prawdopodobieństwem wystąpienia trzeci rok z rzędu klęski suszy, wymaga w naszej ocenie 

podjęcia maksymalnego wsparcia działu tak ważnego i strategicznego dla gospodarki 

i bezpieczeństwa żywnościowego kraju, jakim jest rolnictwo.  

Skoro możliwe jest umorzenie podatku rolnego na indywidualny wniosek rolnika,  

to w naszej ocenie trudna sytuacja ekonomiczna gospodarstw wywołana narastającą suszą 

oraz nowym nieszczęściem, jakim jest pandemia koronawirusa, jest dostateczną przesłanką  

ku temu, by taką pomoc otrzymali odgórnie, z inicjatywy Państwa.  

Z naszych informacji wynika, iż wiele gmin chciałoby skierować taką formę pomocy 

ku swoim mieszkańcom, jednakże byłoby to złamaniem dyscypliny finansowej. Zwracamy 

się zatem o pilne uruchomienie procedur prawnych umożliwiających podjęcie samorządom 

gminnym zwolnienie rolników z podatku rolnego, tak, by ta forma pomocy odbyła się 

zgodnie z literą prawa.  

Mając świadomość, jak istotne dla budżetów gmin są środki pochodzące z podatku 

rolnego, brak ich wpływu z gospodarstw rolnych, należałoby zrefundować ze środków 

finansowych pochodzących z budżetu Państwa RP. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia o strumieniu pomocy skierowanej 

do rolników. My, zwracamy się o jego rozszerzenie, o możliwość wsparcia i udzielenie 

realnej pomocy, poprzez zwolnienie z daniny na rzecz państwa, jaką jest podatek rolny. Nie, 

na indywidualny wniosek rolnika, nie, po przedstawieniu okoliczności związanych z sytuacją 

podatnika, bo dziś, w trudnych okolicznościach znalazł się każdy rolnik.  



Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma optymistycznych prognoz mówiących, by susza 

ustąpiła. Wręcz przeciwnie, prognozy meteorologów są zatrważające. Stale obniżający się 

poziom wód gruntowych, rzek, rowów, stawów, pozostaje niestety bez optymistycznych 

prognoz na jakiekolwiek zatrzymanie, lub chociaż spowolnienie tego procesu. W obliczu 

nadchodzących kolejnych strat w rolnictwie oraz faktu, iż w dalszym ciągu wielu z nich nie 

otrzymało wsparcia w postaci wypłaty tzw. „pomocy suszowej”, lubuski samorząd rolniczy 

nie może pozostać obojętny.  

Sytuacja wielu lubuskich gospodarstw rolnych jest bardzo trudna i z pewnością  

lawinowa liczba indywidualnych wniosków o umorzenie podatku rolnego jest tylko kwestią 

czasu. Dlatego zwracamy się o wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom.  

 

 

Z poważaniem  

 

 

 

               Prezes 
 Lubuskiej Izby Rolniczej 

 

      Stanisław Myśliwiec 

 
 


