
UCHWAŁA NR XXIX/213/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku "o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku "o 
podatku rolnym" ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. Poz.47) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 70,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niz z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

Tadeusz Pudlik

Id: C3361F89-705F-455B-84B4-91643DB9958A. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do 
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Do 
wyliczenia stawki podatku rolnego ma zastosowanie równowartość pieniężna 2,5 dt ( gospodarstwa rolne) lub 5 dt 
(pozostali podatnicy), obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego 
rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala sie na podstawie Komunikatu Prezesa GUS, ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po upływie trzeciego 
kwartału.W dniu 19 października 2012 r. Prezes GUS wydał Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres trzech pierwszych kwartałów 2012 roku - cena ta wynosiła 75,86 zł za 1 dt. Obniżenie ceny skupu żyta do 
kwoty 70,00 zł za 1 dt jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i w rzeczywistości spowoduje wzrost 
o 10 zł za 1 dt w stosunku do roku ubiegłego, gdzie cena ustalona przez Radę Miejską wynosiła 60,00 zł za 1 dt. 
Szacowane skutki zastosowanej stawki spowodują spadek wpływów w budżecie Gminy o około 77.000 zł. 

Sporządziła: 

Lilla Kuzioła 

Inspektor ds. wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 

i podatku VAT 
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