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Struktura gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim powyżej 1 hektara

według grup obszarowych UR i struktura użytkowania ziemi w 2016 roku

Grupa obszarowa 

gospodarstw w ha 

Liczba  

gospodarstw  

Struktura 

gospodarstw w % 

Struktura użytkowania 

ziemi (UR) w % 

Ogółem 62 845 100,00 100,00 

1 - 5 20 554 32,71            32,71 4,94 

5 – 10 14 218 22,62 10,32 

10 – 15 9 870 15,71 11,57 

15 – 20 5554      29642 8,83             47,16 10,35                     32,24 

20 – 30 5 817 9,26 13,30 

30 – 50 3990       6,35               15,34                      

50 -100 1 943 3,09 12,36 

100 i więcej 899        12649 1,43            20,13 21,82                     62,82       
 





KONSTYTUCJA DA BIZNESU 

Przepisów  w zakresie zakładania działalności 

gospodarczej nie stosuje się do:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw

rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa,

warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży

posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach

rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu

roku gospodarczego



KONSTYTUCJA DLA BIZNESU 

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 

ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych

art. 20 ust. 1c. (Za przychody z innych źródeł, uważa się również przychody 

ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów 

roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu) 

1) sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób 

fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności 

gospodarczej;



ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych ze zmianami 

2) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie 

odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów 

zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, 

z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, 

w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, 

wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów 

przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu 

detalicznego;

3) sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:

a) w których produkty te zostały wytworzone, lub

b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;



projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i 

restauracji 

Projekt ustawy jest nową inicjatywą ustawodawczą, zgodnie z którą w ramach 

rolniczego handlu detalicznego umożliwiona ma być sprzedaż przetworzonych 

produktów rolnych do sklepów i restauracji. Obecnie sprzedaż w ramach 

rolniczego handlu detalicznego jest możliwa tylko konsumentowi finalnemu

Planowane rozwiązania dotyczą zmian w:

-

ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(poszerzenie możliwości zwolnień z tego podatku oraz jego obniżenia);

- ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: 

(poszerzenie zakresu rolniczego handlu detalicznego o możliwość zbywania 

produktów spożywczych zakładom prowadzącym handel detaliczny z 

przeznaczeniem dla konsumenta finalnego czyli np. sklepom i restauracjom 

oraz doprecyzowanie istniejących przepisów). 



główne zmiany w przepisach podatkowych w 

projekcie ustawy   

Zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych przewidziano:

– podwyższenie z 20 tys. zł rocznie do 40 tys. zł rocznie zwolnionej z podatku 

dochodowego od osób fizycznych kwoty przychodów ze sprzedaży 

„przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i 

zwierzęcych” oraz opodatkowanie tych przychodów 2%-owym ryczałtem, jeśli 

przekroczą one 40 tys. zł rocznie.

nowością jest uznanie tego zwolnienia jako pomocy de minimis a nie wiadomo, 

czy co najmniej w części nie będzie to pomoc de minimis w rolnictwie;

Zaproponowano taką zmianę przepisów o podatku od osób fizycznych, aby mogły 

z ww. rozwiązania skorzystać również podmioty opodatkowane tym podatkiem, 

które prowadzą działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. (W  punkcie 2 artykułu 20 

ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym przetwarzania i sprzedaży, wykreślony bowiem ma 

być zwrot „przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego)



główne zmiany w przepisach podatkowych w 

projekcie ustawy   

Ponadto projektowane uchylenie pkt 1 i 3 w art. 20 ust 1c ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, oznacza, że omawiane przychody:

- mogą również pochodzić ze sprzedaży na rzecz osób prawnych lub osób 

fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz 

- nie muszą pochodzić jedynie ze sprzedaży w miejscach, gdzie produkt 

został wytworzony lub w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu. 

Odbiorcą sprzedawanych produktów może zatem być np. sklep lub 

restauracja



główne zmiany w przepisach ustawy  z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: 

w art. 3 w ust. 3 pkt 29b otrzymuje brzmienie: 

„29b) rolniczy handel detaliczny – handel detaliczny w rozumieniu art. 3 

ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 (ogólnie  zasad i wymagania prawa 

żywnościowego), polegający na produkcji żywności pochodzącej w 

całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu 

działającego na rynku spożywczym i zbywaniu takiej żywności bez 

udziału pośrednika: 

a) konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 

rozporządzenia nr 178/2002 lub 

b) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem 

dla konsumenta finalnego zlokalizowanych na ograniczonym 

obszarze;” (są one zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma 

miejsce prowadzenie produkcji tej żywności w ramach rolniczego handlu 

detalicznego lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę 

wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem; )



ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego

Artykuł 3 Pozostałe definicje

7. „handel detaliczny” oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej

przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla

konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale

dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe,

catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z

usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w

supermarketach i hurtownie;

8. „konsument finalny” oznacza ostatecznego konsumenta środka 

spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności 

przedsiębiorstwa sektora żywnościowego.



pozostałe regulacje 

1. Bez zmian ma pozostać nadzór nad produktami pochodzenia zwierzęcego (Inspekcja

Weterynaryjna), natomiast nadzór nad produktami pochodzenia roślinnego ma przejąć

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W przypadku produkcji

mieszanej w ramach RHD właściwą inspekcja ma być IW.

2. do Ustawy o VAT wprowadzono dla RHD zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania

sprzedaży przy pomocy kas fiskalnych (do kwoty 40 tys. zł rocznie), co jest istotnym

ułatwieniem,

3. Możliwość opodatkowania przychodu ryczałtem w wysokości 2% do kwoty 250 tys.

euro

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ( nr kolejny wpisu, data uzyskania

przychodu, kwota uzyskania przychodu, kwota uzyskania przychodu , przychód

narastająco od początku roku, rodzaj i ilość przetworzonych produktów ) odrębnie za

każdy rok podatkowy

5. Zwiększenie limitów sprzedaży przetworzonych  produktów rolnych 

pochodzenia roślinnego i zwierzęcego



zakłady prowadzące rolniczy handel detaliczny 
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim

l.p. Rodzaj produktów
liczba zakładów 

maj 2017

liczba 
zakładów 

Październik 
2018

Przyrost

1 jaja od drobiu 29 95 3,2

2 produkty mleczne 13 31 2,4

3 produkty pszczele 12 35 2,9

4 mleko surowe 9 28 3,1

5 śmietana surowa 9 18 2,0

6 produkty mięsne 8 18 2,3

7 świeże mięso drobiowe 6 22 3,7

8
świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, 
kozie 4 11 2,8

9 pieczywo cukiernicze, ciastka ,ciasta 2 3 1,5

10 wyroby cukiernicze, 2 2 1,0

11 produkty rybołóostwa 1 3 3,0

12
Gotowe posiłki potrawy z produktów 
pochodzenia zwierzęcego 2 6 3,0

13 Jaja od ptaków grzebieniowych 0 1 1,0


