UCHW ALA Nr 2461XL1I2018
RADY GlVIINY NOWE MIASTO
z dnia 141istopada 2018 roku
w sprawie obniienia sredniej ceny skupu iyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorz'ldzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

0

podatku

rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.) w zwi'lzku z Komunikatem Prezesa GMwnego UrzC(du
Statystycznego z dnia 18 paidziemika 2018 r. w sprawie sredniej ceny skupu Zyta za okres
11 kwarta!6w bC(d'lcej podstaw'l do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P z 2018 r.
poz. 1004) - Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nastC(puje:

§I
Obniza siC( sredni'l cenC( skupu Zyta do ceJ6w wymiaru podatku rolnego, og!oszon'l w Komunikacie
Prezesa GMwnego UrzC(du Statystycznego z dnia 18 paidziemika 2018 r. w sprawie sredniej ceny
skupu Zyta za okres jedenastu kwarta!6w bC(d'lcej podstaw'l do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2019, z kwoty 54,36 zl za 1 dt [q) do kwoty 38,00 zl za 1 dt [q).

§2
Wykonanie uchwaly powierza siC( W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§3
Uchwa!a podlega og!oszeniu w Dzienniku UrzC(dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego
w zycie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

wchodzi

UZASADNIENIE

do projektu uchwaly w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu iyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2019

Zgodnie z art. 6 ust I i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -

0

podatku rolnym podstawy do ustalenia

wysokosci stawek podatku rolnego na rok stanowi srednia cena skupu zyta za 11 kwarta16w
poprzedzaj~cych

kwarta!

poprzedzaj~cy

rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa G16wnego

Urzydu Statystycznego z dnia 18 paidziernika 2018 r. w roku podatkowym 2019 wynosic ona bydzie
54,36 za 1 dt.

Rada Gminy, w mysl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -

0

podatku rolnym jest

uprawniona do obnizenia ceny skupu zyta okreslonej w wyzej wymienionym komunikacie.
W wypadku gdyby Rada Gminy nie podjyla ku temu stosownej uchwa!y to wysokosc podatku rolnego
wynios!a by w roku 2019 dla gospodarstw rolnych 135,90 zl za I ha przeliczeniowy (54,36 z! [sredi1iacena
slrupu t}1aJ X 2,5 [przelicznik dla gospod=tw rOlnych J), a d la pozosta!ych uzytk6w rolnych 271,80 zl za 1 ha fizyczny
(54,36 z! [srednia cena skupu t)1a)

X

5 [przelicznik dla grunl6w nie slanowiijcych gospodarstw rolnychJ)

W zwi~u z powyzszym, aby zapobiec drastycznemu

obci~enia

podatnik6w, proponuje siy obniryc

ceny skupu Zyta z kwoty 52,49 zl za 1 dt do kwoty 38,00 z! za 1 dt.
Po obnizeniu sredniej ceny zyta, stawki podatku rolnego na rok 20 19 byd~ wynosic dla gospodarstw
rolnych 95,00 zl za 1 ha przeliczeniowy (38,00 zllsrednia cena skupu :l:y1a) X 2,5 [przelicznik dla gospod=!w rOlnycb)),
a dla pozosta!ych uZytk6w rolnych 190,00 zl za 1 ha fizyczny (38,00 zllsrednia cena skupu zyta)
grunl6wnieSlanowiijcyChgOspodarstwrolnychJ) i nie

ulegn~

podwyzszeniu w stosunku do roku 2018.

X

5 [przelicznik dla

