
Podatek rolny 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze 

zm.) podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy od początku danego roku podatkowego, mają 

obowiązek w terminie do 15 stycznia 2014 roku złożyć właściwemu organowi podatkowemu 

deklaracje na podatek rolny i leśny sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru: 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - Monitor Polski z 2013r.poz. 

814 z 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 

kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi – 69,28 zł za 1 q. 
 

Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 

1. dla gruntów 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 69,28 zł = 173,20 zł 

- od 1 ha gruntów tj. dla gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta x 

69,28 zł = 346,40 zł 

 
 

 

 

Podatek leśny  
 

obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

2013 r. (Monitor Polski z 2013r.  poz. 828 z 21 października 2013 r.) i wynosi 171,05 zł za 1 m³ 
 

1. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w 

hektarach, wynikająca 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 leśny za rok podatkowy wynosi: 

- od 1ha lasów równowartość pieniężną 0.220 m³ x 171,05 zł = 37,6310 zł. 

- dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków 

narodowych 0.110 m³ x 171,05 zł = 18,8160 zł. 
 

Podatek płatny jest na konto Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi w Powiatowym Banku 

Spółdzielczym Kędzierzyn- Koźle Oddział Polska Cerekiew nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001. 

 


