
UCHWAŁA NR XXVII/222/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

z dnia 25 listopada 2020 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 2020 r.  
poz.713 i 1378) i art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz.333) 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 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 z kwoty: 58,55 zł za 1dt na 
kwotę: 54,00 zł za 1dt 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 2021 rok. 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Edward Paciorek 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
333) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS
w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z w/w ustawą podatek rolny za dany rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych- równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha fizycznego gruntów rolnych pozostałych (o pow. do 1 ha)- równowartość pieniężną 5 q
żyta.
W przedłożonym projekcie uchwały zakłada się obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ogłoszonej w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w wysokości
58,55 zł za 1dt do poziomu 54,00 zł za 1dt co spowoduje, iż stawki podatku rolnego w 2021 r. będą
się kształtowały na poziomach: 135 zł/ ha przeliczeniowy i 270 zł/ha fizyczny. Proponowane
stawki na 2021 r. oraz stawki obowiązujące w bieżącym roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Stawki podatku rolnego

w 2020 roku na 2021 rok

obowiązująca
w Gminie Zdzieszowice

na mocy uchwały
o obniżeniu

do
50,00 zł za 1dt

górna, określona
ustawowo*

58,46 zł za 1dt

(obowiązywałaby gdyby
nie było podjętej uchwały

o obniżeniu)

proponowana dla
Gminy Zdzieszowice
na mocy projektu

uchwały o obniżeniu
do

54,00 zł za 1dt

górna, określona
ustawowo**
58,55 zł za 1 dt

(będzie obowiązywać gdy nie
będzie podjętej uchwały o

obniżeniu)

1 2 3 4

Obszar użytków rolnych w
posiadaniu podatnika

Poniżej obliczenie stawek wg ceny żyta na podstawie wskaźnika ustawowego tj.

Użytki rolne do 1
ha fizycznego

5 q = 250,00 zł/ha 292,30 zł/ha 270,00 zł/ha 292,75 zł/ha

Gospodarstwa rolne
od 1 ha
fizycznego lub
przeliczeniowego

2,5q = 125,00 zł/ha
przel

146,15 zł/ha
przel.

135,00 zł/ha przel 146,375 zł/ha
przel.

* wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (58,46 zł/dt)
** wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (58,55 zł/dt).

Stosownie do ustawowego obowiązku wynikającego z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995
roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) co do przekazywania do zaopiniowania,
właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa,
rozwoju wsi i rynków rolnych niniejszy projekt został zaopiniowany przez Izbę Rolniczą w Opolu,
która to opinia jest przedłożona wraz z projektem niniejszej uchwały.
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Jednocześnie nadmienia się, iż obniżenie stawek podatku rolnego poprzez przyjęcie przedłożonego
projektu uchwały spowoduje, iż wobec stawek obowiązujących w bieżącym roku (również
obniżonych uchwałą) stawki na rok 2021 realnie wzrosną o 8 %. W przypadku gdy uchwała nie
zostanie podjęta obowiązywać będą stawki górne (wg komunikatu Prezesa GUS), które spowodują
wzrost stawek o17,1%. względem roku bieżącego.

PODATNICY

Kwota podatku rolnego
w 2020 r. (w pełnych zł)

wg obniżonej stawki
uchwałą rady gminy

50 zł/dt

Kwota podatku rolnego
na 2021 r. (w pełnych zł)

wg stawki obniżonej
uchwałą rady gminy

54 zł/dt

Kwota podatku rolnego
na 2021r. (w pełnych zł)

wg górnej stawki (bez
obniżenia uchwałą)

58,55 zł/dt

1 2 3

Osoby prawne 5 966 6 443 6 986

Osoby fizyczne 255 023 275 425 298 632

razem 260 989 281 868 305 618

udział % 100% 108% 117,10%

Wg stanu użytków rolnych na dzień 30.09.2020 r.

Sporządziła: Dorota Sulik

Zatwierdziła: Zdzisława Krukowska
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