
UCHWALA Nr XIII/ /2019 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

ltH~ 

z dnia listopada 2019 r. V ""' Ilość zał .. „„„„„„ .„„ l,..p.-.„„.„„„ 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obsza:::G~i~)r'"" " „.„ .. „„„.„ •• „„„.„ 
Opoczno w roku 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (t.j .: Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) Rada Miejska vv Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (Dz. Urz. M. P. z 2019 r. 
poz. 1007) z kwoty 58,46 zł z dt (1 q) do kwoty 46,00 zł za dt ( 1 q). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Uzasadnienie 

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1084 roku o 
podatku rolnym Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 Rady Gmin (Rady Miejskie) są uprawnione do obniżenia 
średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww ustawy średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Średnia cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2020 i wyniosła 58,46 zł za lq. Została ona ogłoszona komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, ogłoszona w 
Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski", 2019 r. poz.1007. Biorąc pod uwagę, iż na terenie gminy 
w większości występują gleby o niskiej bonitacji, spadek dochodowości w gospodarstwach był 
argumentem przemawiającym aby Rada Miejska w Opocznie skorzystała z upoważnienia ustawowego 
jakie daje art. 6 ust. 3 ww ustawy obniżając cenę skupu żyta z kwoty 58,46 zł. za lq do kwoty 46 zł. za 
1 q. 

Dyrektor Wydziału 
Podatków i ~lnych 

Jwo~-Vu;;k 



Stawki podatku rolnego w 2019 roku na terenie Powiatu Opoczyńskiego 

Gmina Drzewica c. skupu żyta 48 x 2,5 q = 120 zł 

Gmina Mniszków 

Gmina Żarnów 

Gmina Poświętne 

Gmina Opoczno 

Gmina Paradyż 

Gmina Sławno 

Dyrektor Wydziału 
Podatków i Opłai Lokalrw~h 

Jw~sik 

48 X 2,5 q = 120 zł 

45 X 2,5 q = 112,50 zł 

44 X 2,5 q = 110 zł 

41,60 X 2,5 q = 104 zł 

40 X 2,5 q = 100 zł 

40 X 2,5 q = 100 zł 


