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UCHWAŁA NR 0007.61.2018
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na terenie Gminy
i Miasta Tuliszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) Rada Miejska
w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. ogłoszonym w Monitorze Polskim poz. 1004 z dnia
19 października 2018 r. za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy
2019 r. z kwoty 54,36 zł 1dt. do kwoty 50,00 zł 1dt., która stanowi podstawę do wymiaru podatku
rolnego na 2019 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.
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UZASADNIENIE
do Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na
terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
Podatek rolny pobiera się na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym(
Dz. U. z 2017 roku poz. 1892 ze zm.) stanowi on równowartość pieniężną odpowiednio 2,5 q żyta (
w przypadku gospodarstw rolnych) lub 5 q żyta ( w przypadku działek rolnych), obliczona wg średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego. Cena ta na
2019 rok ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2018 roku wynosi 54,36 zł za 1 dt.( M.P. poz. 1004) .
Proponuje się obniżyć ustawowe ceny żyta do wysokości 50 zł dt., czyli do wysokości obowiązującej
w 2018 roku. Projekt przedmiotowej uchwały przesłany został – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia
14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych do Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe w Turku,
która nie wniosła uwag do projektu.

Id: 080CC110-5314-4060-B951-0AB8D98DCD43. Projekt

Strona 1

