
UCHWAŁA Nr XII/61/1l
RADY GMINY OPINOGÓRA GORNA

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia
podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

51.

Obniża się cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do naliczenia podatku rolnego ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty
74,18 zł za 1 dt do kwoty 58,00 zl za 1 dt.

52.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/114/08 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego.

53.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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Jolant Biśhowska



Uzasadnienie

Projekt Uchwały sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym i w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2011 roku, w którym została ogłoszona średnia cena skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2011 roku w wysokości 74,18 zł za ] dt.
Średnia cena skupu Żyta wzrosła o 97,08% w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących
własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki
organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na

podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji
gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta — obliczone według średniej ceny skupu

żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Proponuje się obniżyć cenę ] dt skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku
rolnego z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 58,00 zł za 1 dt, co stanowi spadek o 21,8 %.
W tej sytuacji podatek rolny od lha przeliczeniowego wyniesie 145,00 zł, natomiast podatek
rolny od 1 ha fizycznego 290,00 zł.
Przy zastosowaniu maksymalnej ceny żyta podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniósłby
185,45 zł, a z lha fizycznego 370,90 zł.

Przewodni zący Rady Gminy


