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UCHWAŁA NR X/69/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.6 ust.3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonego w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 969) 
z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1dt . 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Stanisław Marciniak



Id: BNOIN-NXMWC-CCZSR-TGYPW-QOOBB. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/69/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 23 listopada 2011 r.

Uchwała ma swoje umocowanie w art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136,poz. 969 z późniejszymi zmianami), który 
przewiduje, iż rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy. Z uwagi na wysoką średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 r. w wysokości 74,18 zł za 1 dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.) w porównaniu do ceny obowiązującej 
w Gminie Wielichowo za analogiczny okres sprzed roku w wysokości 36,00 zł za 1 dt, proponuje 
się obniżenie tej ceny do wysokości 55,00 zł za 1 dt . Stawka podatku rolnego za 2012 r. wyniesie 
dla gruntów gospodarstw rolnych 137,50 zł za 1 ha przeliczeniowy , dla pozostałych gruntów 
275,00 zł za 1 ha gruntów. 


