
UCHWAŁA NR XXIX/208/17
RADY GMINY ŻAGAŃ

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 
gminy Żagań na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1875 ) i w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2017r. 
poz. 1892 ), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2018 uchwala się co następuje:

§ 1. Dla obliczania podatku rolnego na 2018r. na obszarze Gminy Żagań obniża się średnią cenę skupu żyta 
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszoną przez Prezesa GUS 
z kwoty 52,49 za 1q do kwoty 45,00 zł za 1q.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/139/16 z 15 listopada 2016r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żagań.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 
1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żagań

Jan Daniszewski



UZASADNIENIE

Podatek rolny pobiera się na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. i podatku
rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892). Stanowi on równowartość pieniężną odpowiednio 2,5 q żyta (
w przypadku gospodarstw rolnych) lub 5q żyta (w przypadku działek rolnych), obliczoną wg
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.
Cena ta na 2018r. ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2017r. i wynosi 52,49zł za 1 dt. Proponuje się obniżenie ustawowej ceny żyta
do wysokości 45,00zł za 1 dt.
Uchwalona stawka wynosić będzie 85,75% stawki ustawowej.
Projekt przedmiotowej uchwały przesłany został zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14.12.1995r. o
izbach rolniczych do Lubuskiej Izby Rolniczej, która nie wniosła uwag do projektu
( Uchwała Nr 2/10/P/2017 z dnia 26 października 2017r.).




