UCHWAŁA NR XVI/160/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1256 i 1309)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się 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 (M.P. poz. 1017 ), przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego,
z kwoty 58,46 zł za 1 dt (q) do kwoty 40,00 zł za 1 dt (q).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Traci moc uchwała nr III/8/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 3 grudnia
2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 6242).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/160/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 października 2019 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), zwanej dalej „ustawą”, podatek rolny za rok podatkowy
wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy - równowartość pieniężną 2,5 q żyta;
2) od 1 ha gruntów pozostałych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta ustala się - stosownie do przepisu art. 6 ust. 2 ustawy 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.
W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października
2018 r. ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt (q) .
Rady gmin zostały upoważnione przez ustawodawcę do obniżania cen skupu żyta
przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy
(art. 6 ust. 3 ustawy).
Dotychczasowa cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku
rolnego obowiązuje na nie zmienionym poziomie od 1 stycznia 2015 r.
Uchwała zawiera cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
rolnego na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego i na tej podstawie przewiduje
się, że przyszłoroczne wpływy z tego tytułu wyniosą 140 tys. zł.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027) projekt uchwały został przekazany 21 października 2019 r. do
zaopiniowania przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Uchwała
podlega
przedłożeniu
Regionalnej
Izbie
Obrachunkowej
(art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, ze zm.) jest objęta jej nadzorem.
Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych).
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W związku z powyższym wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem
wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie opłaty
targowej.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za
przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.
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