Uchwala Nr XXXIIII179/2020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 paidziernika 2020 roku
w sprawie obniZenia sredniej ceny skupu fyta do cel6w wymiaru podatku rolnego
na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorli!-dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku 0 podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333), w zwi'!Zku z Komunikatem Prezesa
Gl6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 19 pazdziernika 2020 roku w sprawie sredniej ceny
skupu zyta za okres 11 kwartal6w byd'l-cej podstaw'l- do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982) Rada Miasta Garwolina uchwala, co nastypuje:

§1.
Obniza siy sredni'l- ceny skupu Zyta za okres 11 kwartal6w poprzedzaj'l-cych kwartal
poprzedzaj'l-cy rok podatkowy 2021 z kwoty 58,55 zl za 1 dt na kwoty 48,00 zl za 1 dt.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza siy Burrnistrzowi Miasta.

§ 3.
1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.
2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

UZASADNIENIE
Podatek rolny obliczany jest wedlug sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwarta16w
poprzedzaj<Jcych kwartal poprzedzaj<Jcy rok podatkowy. Sredni<J cent( skupu zyta ustala sit( na
podstawie komunikatu Prezesa Glownego Urzt(du Statystycznego, oglaszanego w Dzienniku
Urzt(dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 paidziernika
roku poprzedzaj<Jcego rok podatkowy.
Ustawa

0

podatku rolnym art. 6 ust. 3 uprawnia Radt( Miasta do obnizenia ceny skupu

zyta, przyjmowanej jako podstawt( do obliczenia podatku rolnego .
Projekt uchwaly przewiduje utrzymanie stawki na poziomie 2020 roku - obnizenie ceny
zyta do kwoty 48 zl za 1 kwintal, co daje wysokosc podatku rolnego odpowiednio w kwocie
120,00 zl od 1 ha gruntow gospodarstw rolnych i 240,00 zl od 1 ha pozostalych gruntow.
Przyjmuj<Jc powyzsz<J cent( zyta wplywy z tego podatku w 2021 roku wynios<J:
dla gruntow gospodarstw rolnych - 123 799,20 zl
dla pozostalych gruntow - 95 359,20 zl.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku
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izbach rolniczych

(Dz.U. z 2018 roku poz. 1027) projekt uchwaly w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta
do celow wymiaru podatku rolnego na rok 2021 zostal pozytywnie zaopiniowany przez
Mazowieck<J Izb<J Rolnicz<J w Siedlcach.

