
UCHWAŁA NR XXIX/209/13

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 

w 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1381), w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 

października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M. P. poz. 814) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy wynoszącą zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku - 69,28 zł za 1 dt., a stanowiącą podstawę do 

obliczenia podatku rolnego na terenie gminy miasta Chełmży w roku podatkowym 2014 do kwoty 

54,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/209/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku 
rolnego w 2014 roku.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi 
równowartość pieniężną 2,5 dt. żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu, o której mowa wyżej, 
ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 20 
października roku porzedzającego rok podatkowy. 

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanym w Monitorze 
Polskim Nr 95, poz. 814 z dnia 18 października 2013 roku - średnia cena skupu żyta za okres 11 
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wyniosła 69,28 zł za 1 dt. (w 
roku ubiegłym 75,86 zł). 

Powyższa kwota na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym jest podstawą do obliczenia podatku rolnego, w przeliczeniu za 1 ha. Zgodnie z tą kwotą 
podatek rolny w 2014 roku powinien wynosić 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy. Rada Miejska 
może obniżyć średnią cenę skupu żyta i podjąć odpowiednią uchwałę, natomiast utrzymanie 
"średniej ceny" na podstawowym poziomie, tj. 69,28 zł za 1 dt. powoduje nie podejmowanie 
uchwały. 

W roku ubiegłym kwota ta wynosiła 75,86 zł za 1 dt., a obecnie 69,28 zł za 1 dt., co 
w przeliczeniu na stawkę podatku odpowiednio wynosi: w roku bieżącym 189,65, a w przyszłym 
173,20 i jest niższa o 16,45 zł na 1 ha. 

Przedmiotowa uchwała, która zawiera podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2014 r. obniża 
średnią cenę skupu żyta z 69,28 zł za 1 dt. do 54,00 zł za 1 dt. Przyjęcie "średniej ceny" 
w wysokości 54,00 zł za 1 dt. spowoduje, że wysokość podatku rolnego za 1 ha w 2014 r. wyniesie 
135,00 zł. 

Podatkiem rolnym w naszej Gminie objętych jest 244 podatników, w tym: 

- 108 podatników posiadających gospodarstwa rolne, 

- 136 podatników pozostałych gruntów (nienależacych do gospodarstw rolnych). 

Podatkiem rolnym objętych jest 261,035 ha gruntów, w tym: 

- 229,3605 ha (301,8199 ha przeliczeniowego) podmiotów posiadających gospodarstwa rolne, 

- 29,6419 ha pozostałych gruntów. 

Wysokość podatku rolnego w latach 2002 – 2013 i propozycja na 2014 r. przedstawia się 
następująco: 

Rok Wysokość podatku 
w przeliczeniu na 1 ha 

Uchwalany przez Radę 
Miejską Chełmży 

Różnica

2002 92,98 92,98 0,00
2003 83,63 83,63 0,00
2004 86,42 86,42 0,00
2005 94,18 94,18 0,00
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2006 69,70 69,70 0,00
2007 88,80 88,80 0,00
2008 145,72 145,72 0,00
2009 139,50 139,50 0,00
2010 85,25 85,25 0,00
2011 94,10 94,10 0,00
2012 185,45 130,00 55,45
2013 189,65 135,00 54,65
2014 173,20 135,00 38,20
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