
UCHWAŁA NR XVIII/97/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń.zm.) art. 6 ust.  3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm. )  uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta opublikowaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P.2019.1017) z kwoty 58,46 zł. za 1 dt do kwoty 
34,00 zł. Kwota ta stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Nowa Słupia. 

§ 2. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/14/18  Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie 
obniżenia ceny 1 dt żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, jednak nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia publikacji.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

W dniu 18 października 2019 r. ukazał się Komunikat Prezesa GUS, w którym ogłoszono średnią cenę
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2020 w wysokości 58,46 za 1 dt. (M.P.2019.1017).

Uwzględniając tę cenę stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosiłaby 146,15 zł. (58,46 zł.
x 2,5 dt.), a dla pozostałych gruntów tj. użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1
ha fizycznego wynosiłaby 292,30 zł. (58,46 zł. x 5 dt.).

Przepis art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym uprawnia Radę Gminy do obniżenia stawki za 1 dt żyta
przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy. Mając na uwadze trudną
sytuację finansową rolników spowodowaną niskim poziomem cen na większość płodów i produktów
rolniczych, przy stale wzrastających cenach na środki produkcji Rada Miejska w Nowej Słupi postanowiła
obniżyć cenę skupu żyta, będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Miasta
i Gminy Nowa Słupia do kwoty 34,00 zł.
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