
Załącznik Nr I(X do Protokółu Nr XI/07
Sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 22 listopada 2007 r.

Uchwała NrXI/104/07 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy w 2008 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 6 ust.3 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje :

§1 .

Obniża się cenę skupu żyta, będącą podstawą do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Lichnowy w 2008 r. do kwoty 50,00 zł za 1 q.

§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.



U z a s a d n i e n i e
do uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Lichnowy

Zgodnie z art. 4 ust.l oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) ustawowy wymiar podatku 
rolnego oblicza się z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, stanowiącego 
równowartość 2,5 q żyta oraz dla pozostałych gruntów z 1 ha wynikającego z ewidencji 
gruntów, stanowiącego równowartość 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, według którego wynosi ona na 2008 r. 58,29 zł za 1 q

Korzystając z uprawnienia Rady Gminy wynikającego z art.6 ust. 3 cytowanej 
ustawy proponuje się obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 r. do kwoty 50,00 zł za 1 q, co stanowi 85,8 % 
górnej stawki.

Podatek rolny w proponowanym zakresie zmniejszy wpływy do budżetu gminy 
w 2008 r. o ok. 225.452 zł.


