
    INFORMACJA O STAWKACH PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2018r. 

 

PODATEK ROLNY 

 

                 2017 r. 
 

1) Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy o podatku rolnym ( dla gruntów gospodarstw rolnych) wynosi – równowartość 

pieniężną 2,5q średniej ceny skupu żyta, tj. 2,5 q ceny żyta x 52,44 zł = 131,10 zł/ 1 

ha przeliczeniowy 

2) Podatek rolny od 1 ha gruntów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

rolnym ( dla pozostałych gruntów) wynosi – równowartość pieniężną 5q średniej ceny 

skupu żyta, tj.  5 q ceny żyta x 52,44 zł = 262,20 zł/ 1 ha fizyczny. 
 

      2018 r. 
 

1) Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 

ustawy o podatku rolnym ( dla gruntów gospodarstw rolnych) będzie wynosił – 

równowartość pieniężną 2,5q średniej ceny skupu żyta, tj. 2,5 q ceny żyta x 52,49 zł = 

131,225 zł/ 1 ha przeliczeniowy 

3) Podatek rolny od 1 ha gruntów, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

rolnym ( dla pozostałych gruntów) będzie wynosił – równowartość pieniężną 5q 

średniej ceny skupu żyta, tj.  5 q ceny żyta x 52,49 zł = 262,45 zł/ 1 ha fizyczny. 
 

 

PODATEK LEŚNY 

 

      2017 r. 

Stawka  podatku leśnego  wynosi 42,0222 zł/ha fizyczny lasu przy cenie drewna 191,01 zł/m³ 

( 0,22 m³ drewna x 191,01 zł/m³ ceny drewna = 42,0222 zł/ha fizyczny lasu). 

 

      2018 r. 
 

Stawka  podatku leśnego  będzie wynosić 43,3532 zł/ha fizyczny lasu przy cenie drewna 

197,06 zł/m³ ( 0,22 m³ drewna x 197,06 zł/m³ ceny drewna = 42,3532 zł/ha fizyczny lasu). 

 

 
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok 

podatkowy 2018  (52,49 zł/1q) oraz średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r (197,06 zł/1m³) ogłaszone zostały w drodze 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
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