
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach projekt uchwały z dniaUpaździernika 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ( na 2019 rok).

Uzasadnienie: zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopadal984 r. o podatku rolnym (tj. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, ogłaszanej przez Prezesa GUS, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok 
podatkowy.
Zgodnie z ustawą o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych- równowartość pieniężną 2,5 q żyta.
2) od 1 ha fizycznego gruntów rolnych pozostałych (o pow. do 1 ha)- równowartość pieniężną 5 q 
żyta.

W przedłożonym projekcie uchwały zakłada się obniżenie średniej ceny skupu żyta z poziomu 
górnego 54,36 zł/dt do poziomu 44,00 zł/dt co spowoduje, iż stawki podatku rolnego w 2019 r. 
będą się kształtowały na poziomach: 110 zł/ ha przeliczeniowy i 220 zł/ha fizyczny. Proponowane 
stawki na 2019 r. oraz stawki obowiązujące w bieżącym roku przedstawiona w poniższej tabeli.
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Poniżej obliczenie stawek wg ceny żyta na podstawie wskaźnika ustawowego tj.

Użytki rolne do 1 ha 
fizycznego

5 q = 210,00 zł/ha . 262,45 zł/ha 220,00 zł/ha 271,80 zł/ha

Gospodarstwa rolne 
od 1 ha
fizycznego lub 
przeliczeniowego

2,5q = 105,00 zł/ha 
przel

131,225zł/ha 
przel.

110,00 zł/ha przel 135,90 zł/ha 
przel.

* wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 
ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. (52,49 zł/dt) M.P. poz. 958.
** wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 

ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (54.36 zl/dt) M.P. poz.,



Stosownie do ustawowego obowiązku wynikającego z art. 5a ust.l ustawy z dnia 14 grudnia 
1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 201 8 r. poz. 1027) co do przekazywania do 
zaopiniowania, właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej, projektów aktów prawa miejscowego 
dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych niniejszy projekt został przekazany do 
zaopiniowania przez Izbę Rolniczą w Opolu.

Jednocześnie nadmienia się, iż obniżenie stawek podatku rolnego poprzez przyjęcie 
przedłożonego projektu uchwały spowoduje, iż wobec stawek obowiązujących w bieżącym roku 
(również obniżonych uchwałą) stawki na rok 2019 wzrosną o 4,76 %. W przypadku gdy uchwała 
nie zostanie podjęta w 2019 r. obowiązywać będą stawki górne (wg komunikatu Prezesa GUS), 
które spowodują wzrost stawek o 29,41%. względem roku bieżącego.

Kwota podatku rolnego w 
2018 r. (w zł)

Kwota podatku rolnego na 
2019 r. (w zl)

Kwota podatku rolnego na 
2019r. (w zl)

wg obniżonej stawki 
uchwalą rady gminy

wg stawki obniżonej 
uchwalą rady gminy

wg górnej stawki (bez 
obniżenia uchwałą)

42 zł/dt 44 zł/dt 54,36 zł/dt
PODATNICY / 2 3

Osoby prawne 5 085 5 327 6 546

Osoby fizyczne 215 532 225 795 278 960
razem 220 617 231 122 285 506
udział % 100% 104,76% 129.41%

Wg stanu użytków rolnych na dzień 30.09.2018 r.

Proszę o skierowanie w/w projektu uchwały do prac merytorycznych w komisji oraz o podjęcie 
na sesji najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 r. z uwagi na konieczność zachowania terminu 
wejścia uchwały w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. albowiem uchwały stanowiące akty prawa 
miejscowego publikowane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wchodzą w życie po 
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dana uchwała określa termin dłuższy.

Załączniki:
1. projekt uchwały z dn. 22.10.2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
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Otrzymują:
CD adresat 

2 a/a
3. Skarbnik Gminy



Projekt

z dnia 22 października 2018 r. 
Zatwierdzony p rzez.................

.chwały nie budzi 
zastrzeżeń pod względem 

formalno-prawnym

UCHWAŁA N R ...................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia................... 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz.994, 1000, 1349 i 1432) i art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz.1892; zm. z 2018 r. poz.1588 i 1669) 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 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty: 54,36 zł za ldt na 
kwotę: 44,00 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 2019 rok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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