UCHWAŁA NR XLIII/420/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r.
poz. 958),przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku rolnego w 2018 roku na terenie Gminy
Miejskiej Głogów, z kwoty 52,49 zł za 1 dt. do kwoty 37,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE

Na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta
ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego. Z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. wynika, że
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy, stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego w 2018 roku, wyniosła 52,49 zł za
1 dt. (decytonę). Obniżenie ceny skupu żyta do poziomu 37,00 zł za 1 dt. umożliwi ustalanie
podatku rolnego wg stawek obowiązujących w roku bieżącym i zapewni wpływy do budżetu
z tytułu podatku rolnego na niezmienionym

poziomie. Jednocześnie stawki podatku rolnego

ustalone na podstawie obniżonej ceny skupu żyta będą o 29,51 % niższe niż wynikające z ceny
średniej, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS.
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