UCHWAŁA NR LXVI/690/2014
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) 1i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381; Dz. U. z 2014 r., poz. 40) oraz art. 1, art
4 i art 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)2, Rada Miejska uchwala co
następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., MP z 2014 r., poz.
935 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 55 zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/534/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 listopada
2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Bugno

1] Zmiany
2] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz 645, poz. 1318; Dz. U z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r . Nr 117, poz. 676 , Nr 232, poz. 1378.
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Uzasadnienie
Podstawą prawną dla Rady Miejskiej Góry Kalwarii do uchwalenia niniejszej uchwały są
odpowiednio: art. 18 ust.2, pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Art.18. ust.2, pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że "do właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach".
Ustawa o podatku rolnym daje uprawnienia Radzie Gminy do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa do obliczeniapodatku rolnego.
W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. ogłoszono,
że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za 1 dt.
Burmistrz biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową rolników spowodowaną niskim poziomem cen
na większości płodów i produktów, przy stale wzrastających cenach na środki produkcji, jak też straty
spowodowane mrozami w uprawach płodów rolnych w wielu gospodarstwach oraz embargiem
rosyjskim zwraca się z prośbą o obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 55 zł. Wówczas podatek rolny
będzie wynosił dla gospodarstw rolnych 137,50 zł z 1 ha przeliczeniowego, a dla gruntów
sklasyfikowanychna użytkach rolnych, a nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego 275 zł z 1 ha
fizycznego.
Projekt uchwały został zgłoszony Radzie Powiatowej Izby Rolniczej celem wydania opinii, uzyskał
pozytywną opinię.
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