
RADA GMINY,
KRZYKOSY /

ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

UCHWAŁA Nr 11/15/2018

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do

obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na terenie gminy Krzykosy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 6 ust. 3

ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.

1892, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia

podatku rolnego na terenie gminy Krzykosy na rok podatkowy 2019, ogłoszoną przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z kwoty 54,36 za 1 dt do kwoty 52,00 zł

za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



RADA GMINY
KRZYKOSY /

ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 11/15/2018

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do

obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na terenie gminy Krzykosy

Uchwała ma swoje umocowanie wart. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada

1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1892, ze zm.), który przewiduje,

iż rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11

kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Z uwagi na wysoką średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 54,36 zł za 1 dt

(ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

18 października 2018 roku), proponuje się obniżenie tej ceny do wysokości 52,00 zł

za 1dt. Stawka podatku rolnego za 2018 rok wyniesie dla gruntów gospodarstw

rolnych 130,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 260,00 zł za 1 ha

gruntów.

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolską

Izbę Rolniczą dnia 23.11.2018r.

W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


