
UCHW A NR 111.15.2018 

Rady Gminy Siubice 


z dnia 11 grudnia 2018 roku 


w sprawie: obnizenia sredniej cen skupu zyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rol ego na terenie gminy Siubice na 2019 rok. 

N a podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.l, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 s' morz,!dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz.994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. ust.l i ust. 3 ustawy z dnia 151istopada 1984 
roku 0 podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 i z 2018r., poz.l669) 
w zwi,!zku z komunikatem Prezesa G16wnego Urzt(du Statystycznego z dnia 
18 pazdziemika 20 18r. w sprawie sr dniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow 
bt(d,!cej podstaw,! do ustalania odatku rolnego na rok podatkowy 2019 
(M.P. z 2018 r., poz. 1004), Rada miny Siubice uchwala, co nast~puje : 

§ 1 

Obniza sit( sredni,! cent( skupu zyta gloszon'! w Komunikacie Prezesa G16wnego 
Urzt(du Statystycznego z dnia 18 pa dziemika 2018 roku w sprawie sredniej ceny 
skupu Zyta za okres 11 kwarta OW, bt(d,!cej podstaw,! do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2019 ( .P. z 2018 poz.l 004) z kwoty 54,36 zl za 
1 dt do kwoty 46,50 zl za 1 dt (dec tona). 

Ii , § 2 

Wykonanie uchwaly powierza sit( ojtowi Gminy Slubice. 

§ 3 

Uchwala podlega ogloszeniu Dzienniku Urzt(dowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego i wchodzi w zycie dniem 1 stycznia 2019 roku. 

enonJanuszeWski 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly nr 111.15.2018 


Rady Gminy Slubice 

z dnia 11 grudnia 2018 roku 


Zgodnie z dyspozycj,! przewidzian,! wart. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. 0 podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm. ), 
rady gmin dla potrzeb naliczania podatku rolnego, s,! uprawnione do obnizenia 
ceny skupu zyta ogloszonej przez Prezesa GUS. Srednia cena skupu Zyta za okres 
11 kwarta16w poprzedzaj,!cych kwartal poprzedzaj,!cy rok podatkowy 2019, 
ogloszona w Komunikacie Prezesa G16wnego Urzttdu Statystycznego z dnia 
18 pazdziemika 2018 r. (M.P. z 2018r., poz. 1004) wynosi 54,36 zl za 1 dt. 
Przyjttcie do wymiaru podatku rolnego ceny skupu zyta w wysokosci wynikaj,!cej 
z Komunikatu Prezesa GUS skutkowaloby wzrostem podatku rolnego 0 18,7 %. 
Wobec powyzszego, uwzglttdniaj,!c mozliwosc budzetu gminy oraz maj,!c na 
uwadze sytuacjtt ekonomiczn,! producent6w rolnych, zaproponowano obnizenie 
sredniej ceny skupu Zyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego w 20 19 roku 
na terenie gminy Slubice z kwoty 54,36 zl do kwoty 46,50 za Idt. 

enon Januszewski 


