
UCHWAŁA NR XIII/73/2019
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z  2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1256, 1309) Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią 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 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z  2019r. poz. 1017) 
z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.
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Wojciech Skolimowski
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Uzasadnienie

W uchwale zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.), zgodnie z którym Rada Gminy w drodze uchwały może
obniżyć średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłoszonego w Monitorze Polskim do dnia 20 października
roku poprzedzającego rok podatkowy i przyjąć ją jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. opublikowanym w Monitorze Polskim
z 2019 r. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1017 cena ta wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

Proponowana w uchwale cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
2020 skutkować będzie obniżeniem ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS
o 14,47 % .

Stawka podatku rolnego wynosić będzie:

1) od 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym

równowartość pieniężną 2,5 dt żyta – 125,00 zł

2) od 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha

równowartość pieniężną 5 dt żyta – 250,00 zł

Projekt niniejszej uchwały skierowany w trybie art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach
rolniczych (Dz.U.2018 r. poz.1027) został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.
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