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UCHWALA NR 1691XX12020 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

Wsprawie obniienia ~r£dniej ccny skupu :i)1a pnyjmow8oej jako podstawl) do obliczenia podatku 
rolnego na rok 202} 

Na podslawie art 18 us\. 2 pkl 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<jdzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. 
poz. 506. 1309, 1571, 1696 i 18 \5) oraz art. 6 us!. 3 ustawy z dnia 15 )istopada 1984 r. 0 podatku rolnym 
(Oz. U. z 2020 r. poz. 333) uchwala si~. co nastrrpuje: 

§ 1. Obniia si~ sredniij cen~ skupu tyta do cel6w wymiaru podatku rolnego, ogloszonfJ 
w Komunikacie Prezesa Gf6wnego Urz¢u Statystycznego z dnia J9 pai;dziemika 2020 r. w sprawie sredniej 
ceny skupu zyta za ok.res I' kwartal6w ~dqc!J podslawl) do uslalenia podalku rolnego oa fok 2021. z kwoty 
58,55 za 1 dt [qJ do kwoty 40,00 zl za I dl [qJ . 

§ 2. Wykonanie uchwa/y powierza si y W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala podlega og/oszeniu w Dzienniku Urz~owym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

~ 
- WOUNICZACY 

Rady Gminy 

(})~nski 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwaty w sprawie obniienia ~redniej ceny skupu tyta przyjmowanej jako podstawa 
do obliczenia podatku rolnego na ..ok 2020 

W mrsl art. 18 USC 2 pkl 8 ustawy 0 samol"U}dzie gminnym do wylqcznej wlaSciwo~ci rady gminy na[ezy 
podejmowanie uchwal w sprawach podatk6w i opta! w granicach okre§lonych od~bnymi ustawami. 

Zgodnie Z uSlawq z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym podatek rolny wynosi: 

a) ad I ha przeliczeniowego uzytk6w rolnych stanowiqcych gospodarstwo rolne - r6wnowarto~t pieni~zn'l 

2,5 q iyta; 

b) od I ha fi zycznego utytk6w rolnych nie stanowi.,cych gospodarstwa rolnego - r6wnowartost pienirrzna 
5 q lyta, 

ob/iczonych wedtug sredniej eeny skupu tyta zs Il kwartal6w poprzedzajqcych kwartal poprzedzajflcy fok 
podatkowy. 

Z komunikatu Prezesa GI6wnego Urz~du Statysrycznego z dnia 19 paidziemika 2020 r. (M.P. z 2020 r. 
poz.982) wynika, t e ~rednia cena skupu 2:yla za olues II kwartalow poprzedzajijcych kwartal poprzedzajflcy 
rok podatkowy 2021 wyniosla 58.55 zl ZR 1 dt [qJ . 

Przyjmuj~c do wymiaru ww. cen~ podatek rainy wyni6slby: dla gospodarstw rolnych . [46.38 zl 1.8 I ha 
przeliczeniowy. a dla pozostalych u2ytk6w rolnych 292,75 za I ha fizyczny. 

Na podstawie art. 6 usl. 3 ustawy 0 podatku rolnym radzie gminy przysluguje uprawnienie do obnii enia 
ceny skupu tyta ogioszonej przez GUS. W zwilJ.Zku ('; powytszym aby zapobiec drastycznemu obci~niu 
podalnik6w i jednoczeSnie zapewnic odpowiednie wplywy do bud:ietu gminy proponuje si~ obnity¢ cen~ 
skupu Zyta oglosZ4 przez GUS z kwoty 58,55 za I dl do 40,00 zl za I dt. 

Po obnizeniu src<iniej ceny iyta slawki podalku rolnego wynios'l: 100,00 zl za 1 ha przeliczeniowy grunt6w 
stanowillcych gospodarstwo oraz 200.00 zl za I ha fizyczny pozostalych utylk6w ro[nych i nie ulegnll zmianie 
w stosunku do 2020 roku. Utnymanie stawek na ww. poziomie zapewni gminie wpfywy do budtelu 
w wysokoki ok. 267 756,00 z1. 

Wedlug projekt6w uchwat ~d'lcych w opracowaniu oa dzien 5 lislopada 2020 r. W SlIsiednich gminach 
wysoko~c ceny trIa i podatku rolnego ns rok 2021 przedstawia si~ nast~pujIJCQ: 

I. gmina Jonie<:· cena tyla . 46,00 ll; stawka za I ha przeliczeniowy . 122,50 I t, slawka za 1 ha fizyczny . 
230.00 zl; 

2. gmina Sochocin • cena Zyla - 47,00 zl: stawka za 1 ha przeliczeniowy . 117,50 zl. stawka za I ha fizyczny 
. 235.00 zl; 

3. gmina SWiercze - cena iyta . 49,00 zl; stawka za I ha prteliczeniowy - 125,50 zl. slawka za I ha fi zyczny 
·245,00 zl; 

4. gmina Ojrzefl . cella 2y18 . 58,55 zt; stawka za I ha przeJiczeniowy . 146,38 zt, stawka za I ha fizyczny . 
292.75 zl. 
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