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UCHWAŁA NR LIV/468/2010
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 
2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) 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 późn. 
zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do kwoty 
34,10 zł za 1 dt. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

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

Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Tadeusz Frańczak
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego została opracowana 
zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 
136 poz. 969 ze zm.) Podstawę do wymiaru podatku rolnego zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy 
o podatku rolnym stanowi średnia cena skupu żyta, którą ustala się na podstawie Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. 
Jednakże Rada Gminy na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do 
obniżenia ceny skupu żyta. Średnia cena skupu żyta, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego 
na 2011 r. określona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2010 r. wynosi 37,64 zł za 1 dt. Proponuje się w uchwale obniżyć cenę skupu żyta 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 37,64 zł za 1 dt. do 
kwoty 34,10 zł za 1 dt. Kwota ta jest wyższa o 3,54 zł co daje z 1 ha przeliczeniowego gruntów 
kwotę 8,85 zł. Stanowi to zbyt wielkie obciążenie dla producentów rolnych, a zwłaszcza tych, 
którzy ponieśli szkody spowodowane powodzią. Z protokołów komisji powołanej do szacowania 
strat wynika, że zgłoszono liczbę 233 gospodarstw rolnych poszkodowanych oraz powierzchnię 
267,92 ha zniszczonych upraw. Biorąc powyższe pod uwagę, obniżenie ceny skupu żyta należy 
uznać za uzasadnione. 


