
UCHWAŁA NR II/4/2014
RADY GMINY OPATOWIEC

z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 ust. 2 i 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku 
rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz.1381 ) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok 2015 (M.P. z 2014r. poz. 935) Rada Gminy w Opatowcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015r. obniża się z kwoty 61,37 zł za 1 q do kwoty 46,00 zł za 1 q . 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/241/2013 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Malec
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013r. poz.1381 z póź. zm.) nakłada obowiązek 
podatkowy dotyczący podatku rolnego na osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające 
osobowości prawnej . Zgodnie z art.6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, podatek rolny od 1ha przeliczeniowego za rok 
podatkowy wynosi 2,5q żyta oraz od 1 ha fizycznego gruntów rolnych równowartość pieniężną 5q żyta, obliczoną 
według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015, 
ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. Na podstawie art.6 ust.3 
wyżej wymienionej ustawy Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowanej jako 
podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie 
z dnia 20 października 2014r. ( M.P. z 2014r. poz. 935 )w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu 
kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015r. ogłosił , że średnia cena żyta za 
okres 11 kwartałów 61,37zł . W związku z powyższym proponuje się ustalić cenę żyta w wys. 46,00 zł za 1q jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego co powoduje , że podatek rolnych w 2015r. wynosić będzie: 1. dla 
gruntów gospodarstw rolnych - 2,5 q x 46,00 zł za 1 ha przeliczeniowy 2. dla gruntów sklasyfikowanych jako 
użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego – 5,0 q x 46,00 zł za 1 ha fizyczny . 

Id: SLJRA-XAIZK-HBGED-PHIAG-SMPJI. Podpisany Strona 1




