
                                                                                             
                                                                             Podatnicy podatku rolnego i le śnego  
                                                                              
 
              W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zmianami) przesyła się w załączeniu deklaracje na podatek rolny i 
leśny na 2011r. 
 
        Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego U rzędu Statystycznego - Monitor Polski nr 68, 
poz.886 z 26 pa ździernika 2009. średnia cena skupu żyta  za okres pierwszych trzech kwartałów 
2009r.wynosi – 34,10 zł. za 1 dt.  

Podatek rolny na 2010r. 
                                       

1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba ha  przeliczeniowych ustalona na podstawie 
powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz 
zaliczenia do okręgu podatkowego  

2. dla pozostałych gruntów – liczba ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków 
 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi :  
 

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów tj. dla gruntów gospodarstw rolnych – równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta x 34,10 zł. = 85,25 zł. 

- od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 34,10 
zł. = 170,50 zł.  

 
                                                            Podatek le śny na 2010 r. 
 
obliczony według średniej ceny sprzeda ży drewna uzyskanej przez nadle śnictwa za pierwsze trzy 
kwartały 2009r. ( MP Nr 69  poz. 896 z 30 pa ździernika 2009r.) i wynosi 136,54 zł. za 1 m³ 
 

1. Podstaw ą opodatkowania podatkiem le śnym stanowi powierzchnia lasu, wyra żona w 
hektarach, wynikaj ąca z ewidencji gruntów i budynków 

 
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m³ 

drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 
- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% 
 
Podatek le śny za rok podatkowy wynosi: 
 

- od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 136,54 zł = 30,0388 zł.  
- dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych 0.110 m³ x 136,54 zł. = 15,0194 zł. 
 
            W związku z powy ższym prosz ę o wypełnienie stosownych deklaracji i zło żenie w Urz ędzie 
Gminy Polska Cerekiew do dnia 15 stycznia 2010r. Po datek płatny jest na konto Urz ędu Gminy w 
Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku Spółdzielczym K ędzierzyn- Ko źle Oddział Polska Cerekiew 
nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001 
 
UWAGA! Zgodnie z art.63 ustawy – Ordynacja podatkowa, w br zmieniu nadanym art.1 pkt.30 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 143, poz.1199) pod stawy opodatkowania, kwoty podatków 
zaokr ągla si ę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot  wynosz ące mniej ni ż 50 groszy 
pomija si ę, a końcówki kwot wynosz ące 50 i wi ęcej groszy podwy ższa si ę do pełnych złotych. 


