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Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 2 ł października 2013 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (na rok 2014).

Uzasadnienie: założono obniżenie ceny skupu żyta do takiego poziomu aby stawka podatku 
rolnego w 2014 r. była na poziomie z roku 2013 (zgodnie z podjętą uchwałą o obniżeniu górnej 
stawki). Stosownie do tego założenia stawki kształtują się następująco:

Stawki podatku rolnego

w 2013 roku na 2014 rok
obowiązująca 

w Gminie Zdzieszowice 
na mocy uchwały 

o obniżeniu do 
37,00 zł, za  Id t

górna, o h ’eślona 
ustawowo* 

75,86zł. za Id t

(obowiązywałaby gdyby nie 
było podjętej uchwały o 

obniżeniu)

proponowana dla  
Gminy Zdzieszowice 

na mocy projektu 
uchwały o  obniżeniu
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37,00 zł. za  Id t

górna, określona 
ustawowo** 

69,28 zł. za  1 dt

(będzie obowiązywać gdy  nie  
będzie podjętej uchwały o  

obniżeniu)

O bszar użytków rolnych w 
posiadaniu podatnika

Poniżej obliczenie stawek wg ceny żyta na podstawie wskaźnika ustawowego

Użytki rolne do lha 
fizycznego

185,00 zł./ha 379,30 zł./ha 185,00 zł./ha 346,40 zł./ha

Gospodarstwa rolne 
od lha
fizycznego łub 
przeliczeniowego

92,50 zł./ha przel 189,65 zł./ha przel. 92,50 zł./ha przel 173,20 zł./ha przel.

ł wg średniej ceny skupu żyta za okres 3 pierwszych kwartałów 2012 r. ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (75,86 zł./dt) 
t+  wg średnią ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 1S października 2013 r. (69,28 złźdt)

Proszę o skierowanie w/w projektu uchwały do prac merytorycznych w Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz po zaaprobowaniu do niezwłocznego 
podjęcia na najbliższej sesji.

Sporz. Sulik Dorota

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
3. Skarbnik Gminy
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Pr@fel! uchwały ni a W d

z dnia 21 października 2013 r 
Zatwierdzony przez......... ......
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RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia................... 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594; zmiany poz. 645) i art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U 
z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z2Q07r. Nr 109, 
poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; z2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, 
poz.620, Nr 226, poz.1475; z 2013 r. poz. 660) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 z kwoty: 69,28 zł. za ldt na 
kwotę: 37,00 zł. za ldt przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy 
Zdzieszowice

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
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