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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004 r. 

WSKAŹNIKI SZACUNKOWE GRUNTÓW 

1. Wskaźniki szacunkowe gruntów ornych oraz łąk i pastwisk trwałych: 

1) dla gruntu ornego: 

Okręg 
podatkowy 

Wskaźniki szacunkowe w decytonach ziarna żyta z 1 ha gruntów ornych 

klasy gruntów: 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

I 145 132 118 100 80 60 35 15 8 

II 126 115 103 86 70 52 30 12 5 

III 110 100 90 75 60 45 25 10 1 

IV 94 85 76 64 50 38 20 6 1 

2) dla łąk trwałych i pastwisk trwałych: 

Okręg 
podatkowy 

Wskaźniki szacunkowe w decytonach ziarna żyta z 1 ha łąk i pastwisk 

klasy gruntów: 

I II III IV V VI VIz 

I 145 118 93 67 35 13 5 

II 126 103 80 58 30 10 3 

III 110 90 70 50 25 8 1 

IV 94 76 60 43 20 5 1 

2. Dla gruntów stanowiących sady wskaźnik szacunkowy ustala się jak dla klasy gruntu, na którym został założony 
sad. 

3. Dla gruntów rolnych zabudowanych wskaźnik szacunkowy ustala się jak dla klasy I gruntu ornego. 

4. Dla gruntów pod wodami stanowiącymi jeziora i inne zbiorniki niż stawy rybackie wskaźnik szacunkowy ustala się: 

1) jeżeli grunty są klasyfikowane – jak dla danej klasy gruntu; 

2) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy IV łąk i pastwisk trwałych. 

5. Dla gruntów pod stawami rybackimi wskaźnik szacunkowy ustala się: 

1) jeżeli grunty są klasyfikowane – jak dla danej klasy gruntu; 

2) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy I łąk i pastwisk trwałych. 

6. Dla gruntów stanowiących zadrzewienia śródpolne wskaźnik szacunkowy ustala się: 

1) jeżeli grunty są klasyfikowane – w wysokości 50% wskaźnika szacunkowego ustalonego dla odpowiedniej klasy grun-
tu ornego, z tym że dla klasy III i IV przyjmuje się wskaźniki gruntu ornego klasy IIIb i IVb; 

2) jeżeli grunty nie są klasyfikowane – jak dla klasy VI gruntu ornego. 
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7. Wskaźniki szacunkowe gruntów stanowiących lasy: 

Okręg 
podatkowy 

Wskaźniki szacunkowe w m3 drewna z 1 ha gruntów stanowiących lasy 

grupy typów siedliskowych lasów 

1 2 3 4 5 

I 31 26 23 14 9 

II 29 24 21 13 8 

III 26 22 19 12 7 

IV 23 19 17 11 6 

Grupy typów siedliskowych lasów tworzą: 

Grupa Typy siedliskowe lasów 

1 
Lasy: świeży, wilgotny, łęgowy, łęgowy wyżynny, łęgowy górski wilgotny, ols jesionowy, ols jesionowy 
wyżynny, ols jesionowy górski, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, ols 
górski, górski, wyżynny 

2 Lasy mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski 
wilgotny, ols 

3 Bory mieszane: świeży, wilgotny, bagienny, wyżynny świeży, wyżynny wilgotny, górski świeży, górski 
wilgotny, górski bagienny 

4 Bory: świeży, wilgotny, górski świeży, górski wilgotny, górski bagienny, wysokogórski świeży, wyso-
kogórski wilgotny, wysokogórski bagienny 

5 Bory: suchy, bagienny 

 


