
UWAGA 
 

 

 

 

 

PODATEK ROLNY 
 

Podstawą naliczania podatku rolnego na 2021 r. jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 

będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt . 

(Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 r. - Monitor Polski z 

2020 r. poz.982) i tak ; 

- stawka podatku za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi : 

( 58,55 zł x 2,5 q)  =  146,375 zł 

- dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiących gospodarstwa rolnego stawka 

podatku za 1 ha fizyczny wynosi ( 58,55 zł x 5 q)  =  292,75 zł. 

 

 

 

 

PODATEK LEŚNY 
 

Podstawą naliczania podatku leśnego na 2021 r. jest średnia cena sprzedaży drewna obliczana 

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., 

która wynosi  196,84 zł  za 1 m3 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 

października 2020 r. - Monitor Polski z 2020 r. poz.983 ) i tak ; 

- stawka podatku leśnego od 1 ha stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną 

według średniej ceny sprzedaży drewna i wynosi ( 196,84 zł x 0,220 m3 ) = 43,3048 zł. 

- dla lasów wchodzących  w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku 

leśnego wynosi ( 196,84 zł x 0,220 m3 x 50%) = 21,6524 zł 
 

 

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
 

Podstawę naliczania podatku od nieruchomości na 2021 r. stanowi uchwała  nr XXIV/128/20 

Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na terenie  Gminy Tułowice - Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 

dnia 3 grudnia 2020 r. poz.3313). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKŁADANIE DEKLARACJI NA 2021 R. 

NA  

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

PODATEK ROLNY 

PODATEK LEŚNY 
 

 

 

 

Na podstawie art.6 ust.9 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) oraz art.6a, ust.8 pkt.1  ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.333) i art.6 ust.5 pkt.1 ustawy z 

dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.888 ze zm.) osoby 

prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki 

organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: 

 

• składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od 

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego 

przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru - (Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od 

nieruchomości Dz. U. z 2019 poz.1104), 

• składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego przez Ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych wzoru - (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 

maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - 

Dz. U. z 2019 poz.1105), 

• składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze 

względu na miejsce położenia lasów deklaracje na podatek leśny na dany rok 

podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego przez Ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych wzoru - (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 

czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny 

Dz. U. z 2019 poz.1126). 

 


