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RADY GMINY KRZYzANOw

Z dnia 15 1istopada 2019 r.

W SPraWie obniZenia Sredniej ceny skupu Zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania

POdatku rolnego na rok podatkowy 2020

Na podstawie art. 18 usし2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz雀dzie gminnym

(Dz. U. z2019r. poz・ 506, 1309, 1571言696 =815), art. 6 ust・ 3 usta“γ Zdnia 15 1istopada

1984r. opodatku rolnym (Dz・ U. z2019r. poz. 1256 i 1309), WZWiazku zKomunikatem

Prezesa G書6wnego Urz?du Statystycznego z dnia 1 8 pa2dziemika 2019 r. w sprawie料edni匂

Ceny Skupu zyta za okres l l kwarta書6w b?dac匂podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok

POdatkowy 2020 (M.P・ POZ. 101 7) uchwala sie co nast?P可e:

§ 1. Obni乙a si否rednia cen? Skupu zyta do ce16w wymiaru podatku rolnego og書oszon雀

W Komunikacie Prezesa G16wnego Urz?du Statystycznego z dnia 18 paZdziemika 2019 r.

W SPraWie Sredni匂ceny skupu zyta za okres ll kwarta16w bedapQj podstawq do ustalenia

POdatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 z! za l dt do kwoty 45100 zI za l dt

PrZyImOWan匂jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gm. Krzyzan6w

w2020r.

§ 2・ Wykonanie uchwaly powierza sie WOjtowi Gminy Krzy2an6w.

§3・Traci moc uchwala Nr II/16//2018　Rady Gminy Krzyzan6w zdnia 7grudnia

2018 r. w sprawie obnizenia Sredniej ceny skupu zyta przyjmowanQj jako podstawa do

Obliczania podatku rolnego w 2019 roku (Dz. Urz. WQj. L6dzkiego poz. 6617).

§4.Uchwata wchodzi wzycie zdniem l stycznia　2020roku i podlega publika匂v

W Dzienniku Urzedowym Wqjew6dztwa L6dzkiego.

Przewodnicz雀Cy Rady
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Uzasadnienie

Rada Gminy na podstawle art. 6 ust. 3 ustawy zdnia 15 1istopada 1984 r. opodatku

rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) uprawnionajest do obnizenia ceny skupu zyta,

PrZyjmowanQj jako podstawe obliczanla POdatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie

z Komunikatem Prezesa G書6wnego Urz?du Statystycznego z dnia 1 8 paZdziemika 2019 r.

(M.P poz. 1017) stednia cena skupu zyta za okres = kwarta書6w poprzedzajacych kwartal

POPrZedzz函cy rok podatkowy 2020 wyniosぬ58,46 zI za l dt・ Zasady ustalania podatku

rolnego regul可e ustawa zdnia 15 1istopada 1984r. opodatku rolnym (Dz. U. z2019 r.

POZ. 1256 ze zm・)・ Podatklem rOlnym opodatkowane s雀WSZyStkie grunty, Sklasyfikowane

W eWiden匂i grunt6w i budynk6w niezaleえnie od powierzchni stanowiqcQj podstaw? do

OPOdatkowania. Dla grunt6w gospodarstw rolnych podstawq do opodatkowania jest liczba

ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rOdzaj6w klas uzytk6w rolnych -

StanOWiaca r6wnowarto露pieni?Znq 2,5 q 2yta z l ha przeliczeniowego. Natomiast do

POZOStalych grunt6w podstawa do opodatkowania jest liczba ha vynikaiapa z danych

Z eWidenqjl grunt6w i budynk6w - stanOWiaca r6wnowartoS6 pieniezna 5 q zyta z l ha.

ObniZa sie Srednia cene skupu zyta przyj?t匂jako podstaw? Obliczania podatku rolnego na

Obszarze Gminy w2020r. zkwoty 58,46zl do kwoty 45,00zら小o23,02% mniej niz

maksymalna stawka okrestona przez GUS.

Przewodniczacy Rady
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