
                            
                                                                                                                                  
                                                                                        
                               UCHWAŁA  NR  …........             Projekt                                                        
                                    RADY GMINY GRODZIEC 
                                    z dnia …...... 
 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego  na  2019 rok. 
 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r      
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.z 2017 r., poz. 1892 ze zmianami)   Rada Gminy 
Grodziec uchwala  co następuje : 
§ 1. 
1. Obniża się średnią cenę  skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P.        
z 2018 r.,poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt. do kwoty 49,00 zł za 1 dt. 
2.   Kwota 49,00 zł za 1dt służy jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2019 r. 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Grodziec 
 
                                                                                                    Mariusz Woźniak 
 
                                                                                                         
 
 
Opracowała:K.Sobańska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                   Uzasadnienie 
         Do uchwały Nr ….. Rady Gminy Grodziec z dnia ….... 2018r.                                              
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.         
 
 
       Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst 
jedn.Dz.U.z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi liczba 
hektarów przeliczeniowych dla gruntów rolnych, natomiast dla  gruntów pozostałych nie 
stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów                   
i budynków. 
Podatek rolny na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt od 1 ha przeliczeniowego 
dla gruntów gospodarstw rolnych, dla gruntów pozostałych od 1 ha równowartość pieniężną 5 dt 
żyta. 
 
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2019 określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 
54,36 zł za 1 dt. (M.P. z  2018 r., poz. 1004 z dnia 18 października 2018r.). 
Projekt uchwały zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie 
Prezesa GUS z kwoty 54,36 zł  za 1 dt do kwoty 49,00 zł za 1 dt.,gdyż na podstawie art. 6 ust.   3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm) 
Rada Gminy posiada uprawnienia do obniżenia tej ceny. 
 
Obniżenie ceny skupu żyta przez Radę Gminy ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych 
podatników podatku rolnego oraz trudnej sytuacji w rolnictwie spowodowanej  tegoroczną suszą. 
 


