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UCHWALA NR 1101XI112019 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z drua 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie obniienia sredniej ceoy skupu Zyta przyjmowaoej jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samoI74cizie gminnym (t.j. Dz. U. z 20 J9 r. 
poz.506, J 309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. J256 i 1309) - Rada Gminy Nowe Miasto uehwala, co nast~puje: 

§ 1. Obniza siry srednill eeoy skupu tyta do cel6w wymiaru podatku rolnego, ogloszonll 
w Koml.lIlikacie Prezesa Gt6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 18 pai.dziemika 20 J9 r. w sprawie sredniej 
eeny skupu tyta za okres II kwartal6w brydllq podstaw"l do ustalenia podatku rolnego na rok 2020, z kwoty 
58,46 za I dt [q] do kwoty 40,00 zl za I dt [q]. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienn.iku Urzrrdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2020 r. 
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Uzasadnienie 

do uehwaly w spnwie obnitenia ~redniej eeny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa 
do obliczenia podatku rolnego na rok 2020 

W mysl art. 18 usC 2 pkt 8 ustawy 0 samol'Z<ldzie gminnym do wyt~cznej wl!iSciwo§Ci rady gminy naJet)' 
podejmowanie ucbwal W sprawach podatk6w i oplat w granicach okreslonych od~bnymi ustawami. 

Zgodnie Z uS!.awll z dnia 15listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) 
podatek rolny wynosi : 

a) od 1 ha pneliczeniowego uZytk6w rolnych stanowj~cycb gospodarstwo rolne - r6wnowartosc pieni~Zn<l 
2,5 q Zyta; 

b) od ) ha fizycznego UZytk6w rolnych nie stanowiElcych gospodarstwa rolnego - rownowartoSc pieni~zna 
5 q iyta, 

obliczonych wedrug sredniej eeny skupu zy1a za II kwarta16w poprzedzaj~cych kwartal poprzedzaj~cy 10k 
podatkowy. 

Z komunikatu Prezesa GI6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 18 paidziemika 2019 r. (M.P. z 2019 r. 
poz.IO 17) wynika, ie srednia cena skupu iyta za okres II kwartat6w poPrzedzajllcycb kwartal poprzedzajElcy 
rok podatkowy 2020 wyniosta 58,46 zt za I dt [q]. 

PrzyjmujElc do wymiaru ww. een~ podatek rolny wyni6stby: dla gospodarstw rolnych - 146,15 zt za 1 ha 
przeliczeniowy, a dla pozostalych uiytk6w roJnych 292,30 za I ha fizyczny. 

Na podstawie art. 6 us!. 3 ustawy 0 podatlcu rolnyrn radzie gminy przysruguje uprawnienie do obniienia 
ceny skupu zyta ogloszonej przez GUS. W zwi/lZku z powyzszym aby zapobiec drastycznernu obci!4Zeruu 
podatnik6w i jednoczeSnie zapewnic odpowiedo.ie wplywy do budzetu gminy proponuje siy obnjiyC cen~ 
skupu t)'ta oglos74 przez GUS z kwoty 58,467..8 I dt do 40,00 zl za 1 dt. 

Po obniZeniu sredniej ceny tyta stawki podatku rolnego wyoio~: 100,00 zl za l ha przeliczeniowy grunt6w 
stanowi!}CYch gospodarstwo omz 200,00 zI za 1 ha fizyczny pozostalych UZytk6w rolnych. Utrzymanie stawek 
na ww. poziomie zapewni grninie wplywy do budzetu w wysokosci ok. 268972,00 zl. 

Po konsultacjach z czlonkami Rady Powiatowej MIR powiatu pionskiego, niniejszy projekt uchwaly 
uzyskal w dniu 4listopada 2019 r. pozytywna opini~ Mazowieckiej (zby Rolniczej. 

Wedtug projekt6w uchwal b¢<lcych w opracowaniu na dzien 13 listopada 2019 r. w s~siedn.icb gminach 
wysokosc ceny t)'ta i podatku rolnego na rok 2020 przedstawia si~ nastypujllco: 

J. groina Joniec - cena iyta - 50,00 zl; stawka za 1 ha przeliczeniowy - 125,00 zt, stawka za I ha fizyczny 
250,00 zl; 

2. gmina Sochocin - cena iyta - 47,00 zt; stawka za 1 ha przeliczeniowy ~ 117,50 zt, stawka za I ha fizyczny 
- 235,00 zl; 

3. gmina Swiercze - cena zyta - 49,00 zl; stawka za I ha przeliczeniowy - 125,50 zl, stawka za I ha fizyczny 
- 245,00 zl; 

4. gmina Ojrzen - cena iy1a - 58,40 zl; stawka za 1 ha przeliC'"Leniowy - 146,00 z', stawka za 1 ha fizyczny 
292,00 zl. 
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