Projekt
z dnia 26 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej postawę do ustalenia 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 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego ogłoszoną
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (Monitor
Polski z 19 października 2018 r. poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 52,80 zł za 1 dt.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/251/2017 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Podstawą naliczenia podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów
przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających
z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstwa rolnego) równowartość
pieniężną 5,00 q żyta.
W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. (Monitor Polski
z dnia 19 października 2018 r. poz. 1004) ogłoszona została średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 która wynosi 54,36 zł za 1 dt.
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