
UCHWAŁA NR XII/90/2019
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 ze zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.) 
- Rada Gminy Sochocin 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 
jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r., poz. 1017) 
z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 47,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski
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UZASADNIENIE 

                                          UCHWAŁY Nr XII/90/2019  

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29listopada 2019 r. 

 

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

 

 

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym  

( Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.) podatek rolny na rok podatkowy obliczany jest według 

średniej ceny żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 

(M. P. z 2019 r.  poz. 1017), która wynosi 58,46 zł. Zgodnie  z art. 6 ust. 3 wyżej wymienionej 

ustawy Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. 
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OPINIA 

Ciechan6w, dnia 08.11.2019r. 

Pan 
Jerzy Ryzinski 

W6jt Gminy Sochocin f (/~ 7,// 
"/ f1 ~,~~ r "4-t-t 'll(" ~f 
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do projektu Uchwaty Rady Gminy Sochocin w sprawie obnuenia sredniej ceny skupu 
tyta przyjrnowanej jako podstawa obHczania podatku rolnego na obszarze grniny 
Sochocin na 2020r. 

Na podstawie pisma Nr F.310.1.2019 z dnia 05.11.2019r. W6jta Gminy Sochocin, 
skierowanego w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. 0 izbach rolniczych (Dz. 
U. z 2018 roku, poz. 1027). 

Mazowiecka Izba Rolnicza opiniuje pozytywnie powyzszy projekt. 

Opinia zostala wypracowana po konsultacji z czlonkami Rady Powiatowej MIR powiatu 
plonskiego. 

Z up. Prezesa MIR 
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