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PODATKI. Rolnicy w 2016 roku zapłacą nieco niższy podatek rolny i minimalnie wyższy podatek leśny

Jedenaście kwartałów
19 października Prezes GUS 

ogłosił średnią cenę skupu żyta 

za okres 11 kwartałów. Wynosi 

ona 53,75 zł za 1 dt (decytona 

= 1 kwintal (q) = 100 kg) i jest 

podstawą do ustalania podatku 

rolnego na 2016 rok.

Do  podatku za  2016 rok GUS li-
czy średnią cenę żyta z  jedenastu 
kwartałów, czyli z trzech kwartałów 
2015 roku oraz z ośmiu kwartałów 
lat 2014 i 2013.
  
Jest to już trzeci rok zastosowania 
wydłużonego okresu obliczania 
średniej ceny skupu żyta do podat-
ku rolnego. Do 2013 roku, średnią 
cenę żyta do  podatku rolnego li-
czono z  trzech kwartałów. Zmia-
na okresu z  trzech na  jedenaście 
kwartałów miała urealnić cenę sku-
pu żyta w dłuższym okresie i unie-
zależnić sposób jej obliczania od 
okresowych, czy nawet chwilowych 
wahań cen na rynku.
Zgodnie z  obowiązującymi prze-
pisami (ustawą z dnia 15 listopada 
1984 r.) podatek rolny wynosi:

  od 1 ha przeliczeniowego 
gruntu w gospodarstwach rol-
nych – równowartość pienięż-
ną 2,5 q żyta,

  od 1 ha 8zycznego pozostałych 
gruntów – równowartość pie-
niężną 5 q żyta.

Nieco mniej
Przy zastosowaniu maksymalnej 
ceny żyta, czyli 53,75/dt w  2016 
roku, maksymalna stawka z  1 ha 
przeliczeniowego w  gospodarstwie 
rolnym wyniesie 134,38 zł. To kwo-
ta o  19,05 zł mniejsza niż maksy-
malna stawka za 2015 rok. 

Maksymalna stawka z 1 ha 8zycz-
nego dla pozostałych gruntów rol-
nych wyniesie na rok 2016 – 268,75 
zł i  będzie o  38,10 zł niższa niż-
maksymalna stawka za 2015 r.

Podatek leśny
Podatek leśny od 1 ha lasu to 
równowartość pieniężna 0,220 
m3 drewna, obliczaną według śred-
niej ceny sprzedaży drewna uzyska-
nej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały roku poprzedzają-
cego rok podatkowy. Prezes GUS 
w  komunikacie z  20 październi-
ka 2015  r., podał, że  średnia cena 
sprzedaży drewna za pierwsze trzy 
kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł 
za 1 m3. Cena za 3 kwartały 2014 
roku wynosiła 188,85 zł.

Jeżeli
  masz pomysł na innowacyjne rozwiązanie w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce 

żywnościowej lub na obszarach wiejskich,

  jesteś rolnikiem i masz możliwość przetestować lub wdrożyć w swoim gospodarstwie 

innowacyjną technologię z zakresu rolnictwa, leśnictwa lub produkcji żywności,

  jesteś przedsiębiorcą i twoja firma ma potencjał, aby wdrożyć innowacyjną technologię  

w sektorze rolno-spożywczym,

 szukasz partnerów do realizacji i wdrożenia innowacyjnego projektu…

zapraszamy do współpracy  

w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR):

 umożliwia wdrażanie do praktyki innowacji rolniczych,

 zapewnia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką i praktyką.

Sieć ma charakter otwarty, a jej partnerami mogą zostać:

 rolnicy,

 przedsiębiorcy,

 instytuty i uczelnie wyższe,

 doradcy,

  instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane  

w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Więcej informacji na stronie internetowej www.dodr.pl
Zachęcamy do kontaktu:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław 

Informacji udzielają:

Ewa Bieńkowska koordynator SIR, tel. 71 339 80 21 wew. 197, 

email: ewa.bienkowska@dodr.pl

Izabela Liskowiak-Jaremko, tel. 71 339 80 21 wew. 195, email: izabela.liskowiak@dodr.pl

Agnieszka Rybarska, tel. 71 339 80 21 wew. 194, email: agnieszka.rybarska@dodr.pl

Izabela Michniewicz, tel. 71 339 80 21 wew. 152, email: izabela.michniewicz@dodr.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Podatek leśny od 1 ha wyniesie  

w 2016 roku 42,19 zł i będzie o około 

0,64 zł wyższy aniżeli w roku 2015

Pamiętajmy, że rada gminy uchwa-
łą może obniżyć średnią cenę żyta 
do  podatku rolnego oraz średnią 
cenę sprzedaży drewna do podatku 
leśnego na obszarze gminy. Dlatego 
wysokość podatku rolnego z  1 ha 
przeliczeniowego i  leśnego z  1 ha 
powierzchni lasu może się różnić 
w różnych gminach. 
Regina Hołda DODR we Wrocławiu


