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z dnia  5 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 3
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 
21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, 
Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; 
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów 2012r. z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 58,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc uchwała nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 
23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013r. 

 

Burmistrz Krapkowic 

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

Na podstawie ust. 3 powyższego przepisu rady gmin są uprawnione do obniżania cen skupu żyta ogłaszanych 
w komunikacie Prezesa GUS, przyjmowanych jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku ogłoszona w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wynosi 75,86 zł za 1dt. 

Oznacza to wzrost ceny skupu żyta w stosunku do roku 2012 o około 2,27% (cena żyta wynosiła              
74,18 zł). 

Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych na rok 2012 wynosi 138,75 zł (po 
obniżeniu średniej ceny skupu żyta Uchwałą IX/106/2011 z 23.11.2011r.) 

( 2,5q x średnia cena skupu żyta). 

W roku 2010 wynosiła 85,25 zł. 

W roku 2011 wynosiła 94,10 zł 

Stawka podatku od 1 ha gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych na rok 2012 wynosi 277,50 
zł (po obniżeniu średniej ceny skupu żyta Uchwałą IX/106/2011 z 23.11.2011r.) 

(5q żyta x średnia cena skupu żyta). 

W roku 2010 wynosiła 170,50 zł. 

W roku 2011 wynosiła 188,20 zł 

Przy zastosowaniu ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS stawki podatku rolnego na rok 
2013 wynosiłyby: 

- dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych: 75,86zł x 2,5q = 189,65 zł ( 85,25zł -2010r., 94,10zł -
2011r., 138,75zł – 2012r.) za 1 ha przeliczeniowy 

- dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych: 75,86zł x 5,0q = 379,30 zł (170,50 zł -2010r., 
188,20 zł -2011r., 277,50 zł – 2012r.) za 1ha fizyczny. 

Mając na uwadze szczególne obciążenie dla podatników podatku rolnego, wynikające z duże stawki 
podatku oraz z sytuacji finansowej rolników spowodowanej niskim poziomem cen na większość płodów 
i produktów rolniczych, przy stale wzrastających cenach na środki produkcji, proponuje się obniżyć cenę 
żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. z kwoty 75,86 zł do kwoty 
58,00 zł. 

Przy obniżeniu ceny żyta do kwoty 58,00 zł stawki wynosiłyby: 

- dla gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych: 58,00 zł x 2,5 q = 145,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, 

- dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych: 58,00 zł x 5,0 q = 290,00 zł za 1 ha fizyczny. 

Szacunkowo skutkować to będzie utrzymaniem wpływów z podatku rolnego na poziomie 
tegorocznym (597 000 tys. zł) oraz niewielkim zwiększeniem wpływów do budżetu w roku 2013 o około 
30 500 zł 

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie. 

Projekt opracowała: 

Sonia Dannheisig-Hreczka 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
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