
UCHWAŁA NR XXXI/225/18
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Topólka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432 )   i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1892, z 2018 r., poz. 1588, poz.1669) w związku z Komunikatem Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy  2019 (M.P z 2018 r., poz.1004),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2019, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 
2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2019  (M. P. z 2018 r. poz. 1004), obniża się z kwoty 54,36 zł. za 1dt, do kwoty 48,00 zł. za 
1 dt, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego oraz pozostałych gruntów 
użytkowanych rolniczo nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na obszarze Gminy Topólka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.   

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski
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Uzasadnienie

Rada Gminy Topólka działając na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, poz.1669) i Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. (M. P.
z 2018 r. poz. 1004), po zapoznaniu się z opinią Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej, mając na uwadze
lokalne uwarunkowania społeczno – ekonomiczne oraz właściwą gospodarkę finansową gminy, podjęła
uchwałę o ustaleniu kwoty 48 zł. zł za 1 dt, która stanowić będzie podstawę obliczania podatku rolnego na
terenie Gminy Topólka.
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