UCHWAŁA NR XIII/104/19
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
w 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)
Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok
2020 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 56,96 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa
Anna Zalewska
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Uzasadnienie
Podatek rolny pobiera się na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.). Stanowi on równowartość pieniężną odpowiednio 2,5 q żyta (w
przypadku gospodarstw rolnych) lub 5 q żyta (w przypadku działek rolnych), obliczoną wg średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów.
W projekcie uchwały zaproponowano obniżenie ceny 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 2019 r. poz. 1017), z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 56,96 zł za 1 dt.
Projekt uchwały został przesłany do Lubuskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia
1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1027) celem zaopiniowania.
Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę
obliczenia podatku.
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