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Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach projekt uchwały z dnia 19 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ( na 2017 rok).

Uzasadnienie: zgodnie z art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopadal984 r. o podatku rolnym (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
ogłasznej przez Prezesa GUS, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok 
podatkowy.

W przedłożonym projekcie uchwały zakłada się obniżenie średniej ceny skupu żyta z poziomu 
górnego 52,44 zł/dt do poziomu 40 zł/dt co spowoduje, iż stawki podatku rolnego w 2017 r. będą 
się kształtowały na poziomach: 100 zł/ ha przeliczeniowy i 200 zł/ha fizyczny (wzrost stawek 
wzgl. 2016 r. o 5,26%). Proponowane stawki na 2017 r. oraz stawki obowiązujące w bieżącym 
roku przedstawiono w poniższej tabeli.
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Obszar użytków  rolnych w  
posiadaniu podatnika

Poniżej obliczenie stawek wg ceny żyta na podstawie wskaźnika ustawowego

Użytki rolne do 1 ha 
fizycznego

100.00 zł/ha 268,75 zł/ha 200,00 zł/ha 262,20 zł/ha

Gospodarstwa rolne 
od 1 ha 
fizycznego lub 
przeliczeniowego

95.00 zł/ha pr/el 134,375 zł/ha przel. 100,00 zł/ha przel 131,10 zł/ha przel.

* wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 
ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. (53,75 zł/dt) M.P. poz. 1025, 
** wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 
ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (52,44 zł/dt) M.P. poz.993



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 2016 r. poz. 1315) 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. W załączeniu przekazuje się uzyskaną opinię Izby 
Rolniczej w Opolu z dnia 14 listopada 2016 r. w tym zakresie.

Proszę o skierowanie w/w projektu uchwały do prac merytorycznych w komisji oraz po 
zaaprobowaniu do podjęcia na najbliższej sesji.
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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2016 r.

w sprawie obniżenia średniej 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 2016 r. 
poz.446 i 1579) i art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 
617 i 1579) 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 2016 r, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z kwoty : 52,44 zł za ldt na 
kwotę: 40,00 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 2017 rok.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Opiniując przedstawiony projekt uchwały ws. obniżenia przez Radę Gminy Zdzieszowice 
stawki podatku rolnego w Gminie Zdzieszowice na rok 2017, Izba Rolnicza w Opolu stwierdza, 
iż - zgodnie z zapisem art 6 ust. 1 ustawy o podatku rolnym - rady gmin mogą dokonać stosowną 
uchwałą obniżenia średniej ceny skupu żyta na potrzeby obliczenia stawki podatku rolnego 
w danej gminie. Taka uchwała ważna jest w roku, na który ją uchwalono. Ponadto Rady 
poszczególnych gmin mogą dokonać obniżki o dowolnie ustaloną przez siebie kwotę.

Jednocześnie Izba Rolnicza w Opolu zwraca uwagę, iż wpływy z podatku rolnego 
są dochodem własnym gmin, a ewentualne obniżenie stawek podatku z tego tytułu może 
negatywnie wpłynąć na finanse gminy i w konsekwencji spowodować, iż gmina będzie 
przeznaczać mniejsze kwoty na rozwój, co stanie się bezpośrednią przyczyną, np. zmniejszenia 
wydatków na infrastrukturę, drogi, przedszkola na jej obszarze.

Podczas obniżania stawki podatku rolnego wskazane byłoby zatem rozważenie przez Radę 
Gminy Zdzieszowice, czy obniżona stawka podatku odpowiada rzeczywiste;) wartości 
przychodów rolników z tytułu sprzedaży płodów rolnych w roku poprzedzającym oraz 
przeanalizowanie inwestycji na terenie gminy, z których Rada będzie musiała zrezygnować na 
skutek obniżki stawki podatku rolnego w roku 2017.

Mając na uwadze rozwój gospodarstw rolnych w naszym regionie oraz specyfikę produkcji 
rolnej, w szczególności znaczne wahania cen w ciągu roku produkcyjnego, nadmierne obciążenie 
gospodarstw rolnych spowoduje wstrzymanie ich rozwoju, a nawet ograniczenie bądź likwidację 
prowadzonej w nich produkcji. Taki stan rzeczy może w bezpośrednim następstwie pogorszyć 
również sytuację finansową gmin w późniejszych latach.

Z poważaniem

'<■* iJ C.(CC

- tzfcy Rftfnfecl:;!U

mailto:dyrektor@izbarolnicza.opole.pl

