UCHWAŁA Nr XVI/113/2019
Rady Gminy Łęczyce
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020
rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019
roku, poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6, ust. 3 w związku z art. 6, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o
podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1256 ze zm. ) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18.10.2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. z 2019 roku, poz. 1017 ), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 października 2019 roku ( MP. z 2019 r., poz. 1017 ) z kwoty 58,46 zł za 1 dt. (q) do kwoty 51,00 zł za 1
dt. (q) - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łęczyce w 2020 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce

Tomasz Białobrzeski
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UZASADNIENIE

Wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. - średnia cena skupu
żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1
q. – M.P.2019. p. 1017 ( cena żyta ustalana jest za: I-IV kw/2017 roku, I-IV kw/2018 roku i I-III kw/2019
roku). Cena żyta określona za w wym okres ( blisko 3 lata wstecz ) zamiast trzech kwartałów roku
poprzedniego ( przed nowelizacją ) jako elementu wpływającego na wysokość podatku spowodowało
uśrednienie ceny i zniwelowanie różnic w wysokości rok do roku.
Średnia cena żyta wg komunikatu Prezesa GUS do naliczania podatku rolnego na 2020 rok - w stosunku do
średniej ceny żyta ogłoszonej na 2020 rok zwiększyła się z 54,36 zł/1 q na 58,46 zł/1q, tj. o 4,10 zł/1q, co
stanowi wzrost o 10,25 zł z 1 ha przeliczeniowego.
PODATEK ROLNY ( gmina Łęczyce ) - WG CENY ŻYTA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LATA
2017r.
2018r.
2019r.
Projekt
na 2020 rok
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENA za 1 q
wg Prezesa GUS
52,44
52,49
54,36
58,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WG UCHWAŁY
R.GMINY

47,00

47,00

48,50

51,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( cena żyta x 2,5q )
146,15
gospodarstwo rolne
117,50
117,50
121,25
------------1 ha przeliczeniowy
127,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( cena żyta x 5 q )
292,30
Użytki rolne nie stanowiące
235,00
235,00
242,50
---------gospodarstwa rolnego/1ha fiz.
255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proponuje się obniżenie ceny żyta ogłoszonej przez GUS o kwotę 7, 46 zł/1 q, tj. obniżenie o 18,65
złotych z 1 ha przeliczeniowego ( 7,46 zł x 2,5 q żyta ) i przyjęcie ceny określonej w projekcie uchwały, tj.
51,00 zł/1q.

Proponowana cena skupu żyta ma na celu zwiększenie dochodów budżetu gminy z tytułu podatku rolnego
w celu realizacji zadań bieżących.
Pod uwagę wzięto również ceny żyta obowiązujące w 2019 roku w gminach ościennych.
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