
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 
WÓJTA GMINY GNIEZNO 

z dnia 4 maja 2022 r. 

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno na rok 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno na rok 2022 wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2021 r. 

§ 2. Powierzchnia, o której mowa w ust. 1, wynosi 11,1101 ha gruntów rolnych. Wyliczenie powierzchni 
nastąpiło wg kalkulacji stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno na rok 2022 ustalono dla celów zawartych 
w art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu gospodarki i rozwoju. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Gniezno 
 
 

Maria Suplicka 
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Wyliczenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Gniezno  na rok 2022  
wg stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 
Średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego ustalono w oparciu o dane wynikające z ewidencji prowadzonej 
do wymiaru podatku rolnego dla osób fizycznych i prawnych.  
 

Zakres powierzchni Ilość gospodarstw Powierzchnia w ha fizycznych 
1,0001 – 1,9999 ha 226 295,3010 
2,0000 – 4,9999 ha 229 886,4977 
5,0000 – 6,9999 ha 82 497,7379 
7,0000 – 9,9999 ha 94 896,6195 

10,0000 – 14,9999 ha 118 1.679,9594 
Powyżej 15,0000 ha 246 6.798,4283 

Razem 995 11.054,5438 
 
Powierzchnia gospodarstw rolnych przekraczających 1 ha fizyczny – 11.054,5438 ha 
Liczba gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny – 995 szt. 
Średnia powierzchnia gospodarstwa w ha fizycznych = 11.054,5438 ha / 995 szt. = 11,1101 ha/szt. 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 44/2022

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 4 maja 2022 r.
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