UCHWAŁA NR XXXI/224/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333), w związku z Komunikatem 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 (M.P. z 2020 r. poz. 982 ) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co
następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Kłodawa, z ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwoty 58,55 zł za 1dt do wysokości 50,00 zł
za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie
Podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P. z 2020 poz. 982) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów, który określił wysokość na kwotę 58,55 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym –
„rady gminy są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy”. Niniejsza uchwała przewiduje obniżenie średniej ceny skupu żyta
z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. Przyjmując powyższą cenę skupu żyta do naliczenia podatku
rolnego na rok 2021, podatek wyniesie w przeliczeniu: 1. dla gruntów o powierzchni powyżej 1 ha - 50,00 zł x 2,5
q żyta = 125,00 zł 2. dla gruntów o powierzchni do 1 ha - 50,00 zł x 5,0 q żyta = 250,00 zł Gmina jako wspólnota
samorządowa zobowiązana jest do wykonywania zadań zmierzających do zaspokojenia zbiorowych potrzeb
społeczeństwa. Aby wykonywać te zadania potrzebne są systematyczne wpływy do budżetu, które w dużej mierze
pochodzą z uiszczonych podatków. Zarazem biorąc pod uwagę względy społeczne, należy skorzystać z wyżej
wskazanej kompetencji ustawowej i dokonać obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty
50,00 zł za 1 dt. Mając na uwadze powyższe, ustalona obniżona cena skupu żyta jest zasadna.
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