UCHWAŁA NR X/77/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 506, póz. 1309, póz. 1571, póz. 1696 i póz. 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. póz. 1256 i póz. 1309), uchwala się, co następuje :
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 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 (M.P. z 2019 r. póz. 1017 )
z kwoty 58,46 zł za l dt (l kwintal) do kwoty 52,00 zł za l dt (l kwintal).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r.
póz. 1256, z późn. zm.) średnią cenę skupu żyta, o której mowa w art. 6 ust. l tej ustawy, ustala się na
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok
podatkowy. Taki komunikat Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał w dniu 18 października 2019 r.,
w którym to ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za Idt. Niezależnie od tego rada gminy stosownie do art. 6 ust. 3 ma
uprawnienie do obniżenia średniej ceny skupu żyta przedstawionej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, co niniejszym uczyni podejmując przedmiotową uchwałę.
W związku z powyższym zasadnym jest przedłożenie niniejszej uchwały pod obrady Rady Miejskiej
w Łabiszynie.
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