
I N F O R M A C J A   

  

w sprawie: naliczenia podatku rolnego i leśnego na rok podatkowy 2021 w gminie   

                    Sucha Beskidzka.  

  

1. Podatek rolny:  

  

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r. poz. 333), art. 4 ust. 1, podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów 

przeliczeniowych (dla gruntów gospodarstw rolnych) lub liczba hektarów wynikająca z 

ewidencji gruntów i budynków (dla pozostałych gruntów). Wg art. 6 ust. 1 w/w ustawy podatek 

rolny na rok podatkowy 2021 oblicza się wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny dla gospodarstw 

rolnych z ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta, natomiast dla 

pozostałych gruntów z ha fizycznego – 5 dt żyta.  

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 

października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, cena skupu żyta wynosi 

58,55 zł/dt ogłoszona w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2020 r. poz. 982.  

  

 2,5 dt żyta  x  58,55 zł =   146,38 zł w podatku rolnym z 1 ha przeliczeniowego  

 5,0 dt żyta  x  58,55 zł =   292,75 zł w podatku rolnym z 1 ha fizycznego  

  

Cena żyta:  

  

Rok  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Cena 1 dt (zł)  61,37  53,75  52,44  52,49  54,36  58,46  58,55 

Cena 2,5 dt 

(zł)  

153,43  134,38  131,10  131,23  135,90  146,15  146,38 

Cena 5 dt (zł)  306,85  268,75  262,20  262,45  271,80  292,30  292,75 

   

2. Podatek leśny:  

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (tekst jednolity Dz. U.  

z 2019 r. poz. 888) art. 4 ust. 1, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość 

pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.  

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży 

drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2020 r. Cena sprzedaży drewna wynosi 196,84 zł/m3, ogłoszona  

w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2020 r. poz. 983.  

  

od 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych ustalonych na podstawie ewidencji gruntów  0,220 

m3 x 196,84 zł = 43,30 zł   

  

Cena drewna:  

  

Rok  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Cena 1 m3 (zł)  188,85  191,77  191,01  197,06  191,98  194,24  196,84 

Cena 0,220 m3 

(zł)  

41,55  42,19  42,02  43,35  42,24  42,73  43,30 

 


