
1/2ul. Świętokrzyska 12   00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 • fax: +48 22 694 36 84 • e-mail: kancelaria@mf.gov.pl 

 
MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Polityki Podatkowej

Warszawa, 21 października 2022 roku

Sprawa: Nieprawidłowości w uchwałach 
dotyczących podatków: rolnego 
i leśnego

Znak sprawy: DSP13.843.6.2022

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl 

Prezesi Regionalnych Izb 
Obrachunkowych

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie wątpliwości co do zgodności 
z prawem treści aktów prawa miejscowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego, powstałych w wyniku analizy sprawozdań podatkowych SP-1 
sporządzanych przez gminy1, Ministerstwo Finansów zwraca się z prośbą 
o rozpowszechnienie poniższych informacji wśród gmin.

1.Obniżanie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego

Przyjmowaną do obliczenia stawki podatku rolnego średnią cenę skupu żyta ustala się na 
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dalej: Prezesa GUS, 
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dalej: 
Monitor Polski, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy2. 
Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania 
podatku rolnego na obszarze gminy3. 

Mając na uwadze, że korzystanie z możliwości obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako 
podstawa obliczania podatku rolnego jest fakultatywne, należy jednocześnie mieć na 
względzie, że obniżyć można wyłącznie konkretną średnią cenę skupu żyta, tj. cenę ustaloną 
na dany rok podatkowy w komunikacie Prezesa GUS. 

W konsekwencji określona przez radę gminy w uchwale obniżona cena skupu żyta stanowić 
będzie podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze tej gminy, wyłącznie w tym roku 
podatkowym, dla którego została określona ta cena. 

1 na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512)
2 art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), dalej: upr
3 art. 6 ust. 3 upr
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W celu skorzystania z przysługującego na podstawie upr, uprawnienia do obniżenia w danym 
roku podatkowym ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, niezbędne jest zatem 
podjęcie przez radę gminy uchwały na ten rok. Natomiast przyjmowanie jako podstawy 
obliczenia podatku rolnego w danym roku podatkowym obniżonej ceny skupu żyta, 
dotyczącej poprzedniego roku podatkowego lub jeszcze wcześniejszych, tj. określonych 
w nieaktualnych uchwałach, jest działaniem nieprawidłowym, niemającym podstawy 
prawnej w upr. 

2.Obniżanie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania 
podatku leśnego

Średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną do obliczenia stawki podatku leśnego ustala 
się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego w Monitorze Polskim w terminie 
20 dni po upływie trzeciego kwartału4. Rady gmin są uprawnione do obniżenia kwot 
stanowiących średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanych jako podstawa obliczania 
podatku leśnego na obszarze gminy.

W podatku leśnym analogicznie więc, jak w przypadku podatku rolnego, określona przez 
radę gminy w uchwale obniżona cena sprzedaży drewna stanowić będzie podstawę 
obliczenia podatku leśnego na obszarze tej gminy, wyłącznie w tym roku podatkowym, dla 
którego została określona ta cena.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna

Rady gmin są uprawnione do corocznego obniżenia średniej ceny skupu żyta i średniej ceny 
sprzedaży drewna, przyjmowanych do obliczenia odpowiednio: podatku rolnego i leśnego. 
W przypadku niepodjęcia takiej uchwały na dany rok podatkowy, dla obliczenia tych 
podatków obowiązywać będą kwoty wynikające z komunikatów Prezesa GUS. 

Przestrzeganie powyższych zaleceń zapewni zgodność uchwał w sprawach podatkowych 
podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego z przepisami 
Konstytucji, ustaw podatkowych i zasadami poprawnej legislacji, jak również pozwoli na 
prawidłową realizację dochodów gmin, na podstawie obowiązujących przepisów.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Departamentu Polityki Podatkowej

Marcin Lachowicz

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

4 art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 i z 2018 r. poz. 2233)
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