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Monika Wąsik-Kudla 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały z dnia 23 października 2012 r. w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (na rok 2013) wraz z pozytywną opinią 
Izby Rolniczej w Opolu.

Uzasadnienie', założono obniżenie ceny skupu żyta do takiego poziomu aby stawka podatku 
rolnego w 2013 r. była większa od obowiązującej w roku bieżącym o 4%. Stosownie do tego 
założenia stawki kształtują się następująco:

Obszar użytków rolnych w 
posiadaniu podatnika

Stawki podatku rolnego

w 2012 roku na 2013 rok
obowiązująca  

w Gminie 
Zdzieszowice na  

mocy uchwały

górna, określona  
ustaw ow o*

proponow ana  
dla Gminy 

Zdzieszowice na 
mocy uchwały

górna, określona  
ustawowo**

Użytki rolne do Ilia fizycznego 178,00 zł./ha 370,90 zł./ha 185,00 zł./ha 379,30 zł./ha

Gospodarstwa rolne od lha 
fizycznego lub przeliczeniowego 89,00 zł./ha przel 185,45 zł./ha przel. 92,50 zł./ha przel 189,65 zł./ha przel.

* wg średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 201 i r. ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. (74,18 zf./dt) 
**wg średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r. ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (75,86 zł./dt)

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



z  dnia 23 października 20.12 r. 
Zatwierdzony przez...... .........

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia' 2012 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 (DzXJ. z 2001 r. Nr 142,

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 3.91, poz. 
1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825; z 2O07r. Nr 109, poz,747; z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; 
z 2009 r. Nr 56, poz.. 458; z 203.0 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co 
następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu ży ta za okres trzech pierwszych kwartałów 2012 r. 
z kwoty: 75,86 zł. za ldt na kwotę: 37,00 zl. 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 rok 2013.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
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Izba Rolnicza w Opolu
45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 
tel. (077)457-23-26, tel./fax.457-23-27 
e-mail: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

Urząd Miejski
Zdzieszowice 47-330
ul. Bolesława Chrobrego 34

W nawiązaniu do pisma z dnia 23.10.2012 w sprawie projektu uchwały dotyczącej 

obniżenia przez Radę Miejską w Zdzieszowicach stawki podatku rolnego na rok 2013, Izba 

Rolnicza w Opolu stwierdza, iż zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym -  rada 

gminy może dokonać ( stosowną uchwałą) obniżenia średniej ceny skupu żyta na potrzeby 

obliczenia stawki podatku rolnego o dowolną przez siebie kwotę w tej gminie.

Jednocześnie Izba Rolnicza w Opolu zdaje sobie sprawę, iż wpływy z podatku rolnego są 

dochodem własnym, a ewentualne obniżenie stawek podatku z tego tytułu może negatywnie 

wpłynąć na finanse gminy i w konsekwencji spowodować, że gmina będzie przeznaczać 

mniejsze kwoty na rozwój, co stanie się bezpośrednią przyczyną, np. zmniejszanie wydatków na 

infrastrukturę, drogi, przedszkola na jej obszarze.

Jednakże uwzględniając obecne realia funkcjonowania gospodarstw rolnych w tym ciągle 

zwiększające się koszty produkcji i obniżające się dochody rolników, a na dodatek ewentualny 

drastyczny wzrost podatku rolnego, przychylamy się do obniżki tego podatku na rok 2013.

Z poważaniem

mailto:dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

