Projekt
z dnia 16 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Warlubie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020 r., poz.713,
1378) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz.333) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P z 2020 r., poz.982 )
z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§ 2. Sposób poboru podatku, inkasentów i wysokość wynagradzania za inkaso określa uchwała Rady Gminy Nr
XII/61/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie sposobu poboru podatków i opłat lokalnych
(Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2017 r. Nr 45, poz.2481).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie 1 stycznia 2021 roku.
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Uzasadnienie
W oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. (M.P
z 2020 r. poz.982), w którym określono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ustalono, że kwota 58,55 zł za 1 dt żyta, zostanie obniżona
do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
Z proponowaną stawką podatku rolnego zapoznano właściwą izbę rolniczą.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ WÓJTA
GMINY WARLUBIE
ANNA OŚKO
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