
Projekt 

Druk Nr … 

U C H W A Ł A   NR  XI / ... /19 

  

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE 

z dnia  ...  listopada 2019r. 

 

w sprawie:  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 

listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r.  poz. 1256 ze zm.), Rada 

Miejska we Wschowie uchwala co następuje:  

§ 1  

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu 

żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 

(M.P. z 2019 r. poz. 1017), z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 52,49 zł za 1 dt.   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku.  

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

       Hanna Knaflewska-Walkowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2020. 

 

W projekcie uchwały zaproponowano obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 

października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą 

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017), z kwoty 58,46 zł 

za 1 dt do kwoty 52,49 zł za 1 dt, tj. do kwoty z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na 2019 rok.   

Na podstawie przyjętej stawki w planie dochodów na 2020 rok  z tytułu wpływów z podatku 

rolnego od osób prawnych przyjęto kwotę 235 000,00 zł, a od osób fizycznych – 680 000,00 zł. 

Z tytułu obniżenia stawki podatku rolnego w uchwale w stosunku do stawki ogłoszonej 

przez Prezesa GUS dochody ulegną obniżeniu o kwotę około 130 000,00 zł. 

 

Projekt uchwały został przesłany do Lubuskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 5a ustawy z 

dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1027) celem zaopiniowania. 

 

 

Przygotowała: A. Bojarska-Owoc 

 


