UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506; 1309; 1571; 1696; 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256; 1309) – Rada Miejska w Pasymiu uchwala,
co następuje:
§ 1.
Do celów wymiaru podatku rolnego obniża się średnią cenę skupu żyta, 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 (Monitor Polski z 2019 r., poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 54,00 zł za 1 dt.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Kozikowski

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 2019r.
poz. 1256; 1309) stawkę podatku rolnego ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11
kwartałów poprzedzających rok podatkowy, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej i „ Monitor Polski”
w terminie do dnia 20 października roku roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 w/w ustawy rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Stosownie do przytoczonych wyżej przepisów korzystając ze swych kompetencji oraz
uwzględniając warunki lokalne prowadzenia działalności rolnej Rada Miejska w Pasymiu uznała za
właściwe podjęcie niniejszej uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów ( M.P. 2019 poz.1017) z kwoty 58,46zł za 1 dt do
kwoty 54,00 zł za 1 dt.
Biorąc pod uwagę podane wyżej przepisy, Rada Miejska w Pasymiu podejmuje niniejszą
uchwałę.

