
U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały Rady Gminy w Janowie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego na 2009 rok 

 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1

4)
 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:                  

Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 
1. dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie 

powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków 
oraz zaliczenia do okręgu podatkowego; 

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. 
 

Podatek rolny wynosi: 
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5q żyta; 
2. od 1 ha pozostałych gruntów – równowartość pieniężną 5 q żyta  
obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy. 
 

Zgodnie z art.6 ust. 3 w/c ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 

 
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. 

ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. wyniosła 55,80 zł         
za 1 dt

1
 (M.P. Nr 81, poz. 717).W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia cena skupu żyta zmalała            

o 4,27%, tj. o 2,49zł za 1 dt. 
W uchwale proponuje się obniżyć średnią cenę skupu żyta do kwoty 48,00 zł za 1 dt. 

Zatem podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 120,00zł, a z 1 ha fizycznego wynosił będzie 
240,00zł.  
Ze względu na to, iż powyższe stawki obowiązywały w 2008r. nie przewiduje się wzrostu dochodów                
z tytułu podatku rolnego. 

Przewodniczący Rady 

Gminy Janów  

/-/ Sławomir Krzyształowski 

 

                                                 
1
 W powszechnym użyciu w handlu produktami rolnymi jest jednostka decytona zwana kwintalem.  
1 decytona = 1dT = 0,1T  
1q = 100 kg 


