
Projekt  

 

Ustawa 

z dnia ……………. 2022 r. 

o wsparciu finansowym zakupu nawozów 

 

 

Art. 1 

1. Zwrot wydatków na zakup nawozów przysługuje producentowi rolnemu.  

2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

3. Zwrot wydatków wynosi 1000 zł do zakupionej tony nawozu. 

4. Kwotę zwrotu ustala się z faktur VAT. 

 

Art. 2 

1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia 

gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na 

wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot.  

2. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Art. 3 

1. Wniosek o zwrot zawiera: 

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta 

rolnego;  

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;  

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku 

gdy producent rolny jest osobą fizyczną;  

4) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot nastąpi w formie przelewu;  



5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega 

wpisowi do tego rejestru.  

2. Do wniosku o zwrot dołącza się:  

1) faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu nawozów w okresie 6 

miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

 

Art. 4 

1. Na realizację zadania, o którym mowa w art. 1, gmina otrzymuje dotację celową z 

budżetu państwa.  

2. Środki na dotację, o której mowa w ust. 1, są wypłacane z budżetu państwa. 

 

Art. 5 

1. Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot, jest 

obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych.  

2. Do należności wraz z odsetkami od zaległości z tytułu pobrania nienależnie lub w 

nadmiernej wysokości zwrotu podatku stosuje się odpowiednio przepisy działu III 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 

późn. zm.2)). 

 

Art. 6 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 października 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Projekt ustawy wprowadza dopłaty do zakupu nawozów. Propozycją 

projektodawców jest dopłata w wysokości 1000 zł do zakupu 1 tony nawozu. Dla 

rolników są podwyżki, nie można się z tym nie zgodzić, tylko, że podwyżki cen paliw, 

nawozów, energii elektrycznej, środków ochrony roślin. Rolnicy przeżywają szok - ceny 

niektórych nawozów mineralnych były w sierpniu 2021 r. nawet o tysiąc złotych droższe 

za tonę niż przed rokiem, np. tona fosforanu amonu w 2020 r. kosztowała 1.800,00 zł 

obecnie trzeba zapłacić wielokrotnie więcej  Ceny nawozów zależą m.in. od cen gazu, 

które gwałtownie podskoczyły do góry. Rekordowe ceny gazu to pierwszy sygnał, który 

może wywołać niepokój wśród rolników rozpoczynających sezon intensywnych prac 

polowych. Kolejnym powodem do niepokoju jest cena nawozów np. saletra amonowa 

w porównaniu ze styczniem 2021 r. wzrosły prawie o 5 tys. zł. do 6100 zł.  

Należy wskazać, że ceny nawozów na światowych giełdach poszybowały w górę. 

Białoruś i Rosja odpowiadała za 20% światowych dostaw nawozów i komponentów do 

ich wytwarzania. Na polski rynek z Białorusi przyjeżdżało 14% nawozów, a z Rosji 

27%. To w sumie ponad 40% polskich dostaw tych surowców produkcyjnych.  

Polska jest dużym producentem nawozów dlatego trudności w zaopatrzeniu 

polskiego rynku są dla rolników niezrozumiałe. Jak praca rolnika ma być opłacalna, 

skoro ceny płodów rolnych są na niezmienionym poziomie a wszystkie potrzebne środki 

do produkcji nieustannie rosną?  

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projekt ustawy powoduje wydatki w budżecie państwa. 

 

Projekt ustawy nie powoduje skutków finansowych w budżetach jednostek 

samorządu terytorialnego.  


