
 

 

UCHWAŁA Nr LI/515/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 12 listopada 2014 r. 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą                 

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072)  

oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.              

poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40),  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

         § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37zł za 1 dt do kwoty 58,00 zł 

za 1 dt. 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ustalenia podatku                  

na rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LI/515/14 Rady Gminy Złotów z dnia 12 listopada 2014 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą                 

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na obszarze Gminy 

  

         Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym                        

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu 

żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

         Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2014 r. ogłosił,                

że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku 

rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37zł za 1 dt. 

         Jak wynika z w/w przepisu rada gminy ma prawo obniżyć cenę skupu żyta.  

         W związku z obniżeniem ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego 

stawka podatku rolnego z ha przeliczeniowych (dla gospodarstw rolnych) będzie wynosiła 

145,00 zł i będzie niższa od ustawowej o 8,425 zł. Natomiast stawka podatku rolnego z ha 

fizycznych (użytki rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego) będzie wynosiła 290,00 zł               

i będzie niższa od ustawowej o 16,85 zł. 

         Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro 

Powiatowe w Złotowie postanowieniem z dnia 31 października 2014 r. w sprawie projektu 

obniżenia stawek podatku rolnego na rok  2015. 

 

 


