
UCHWAŁA NR XXXII/353/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.2)

RADA MIEJSKA
uchwala :

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2015 ( M. P. poz. 935 ) z kwoty 61,37 zł. za 1 dt do kwoty 50,00  zł. za 1 dt.

§ 2. 1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa powierza się sołtysom na terenie ich działania 
oraz inkasentom Pani Irenie Józwiak i Pani Iwonie Chojnackiej na terenie miasta Lubraniec.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos

1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, 
poz. 1072.

2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 40.
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PrzewodniczącyRadyMiejskiejw Lubrańcu

KazimierzMagos

UZASADNIENIE

WKomunikaciePrezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r.
ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2015, która wynosi 61,37 zł za 1 dt.

1. Przy tej cenie wymiarpodatku rolnego z 1 ha przeliczeniowegowynosi 153,42 zł. 
( 2,5 dt. x 61,37 zł. ).
Przy przyjęciu tej stawki wymiarpodatku rolnego łącznieod osób fizycznychoraz prawnych
wyniósłbyna rok - 1.746.977,00 zł. (11.386,89 ha przeliczeniowex 153,42zł.).
Przy przyjęciu tej stawki gminanie ponosiłabyżadnych skutków w obniżeniu subwencji.
2. Przy cenie za 1 dt 50,00 zł. proponowanej w uchwale, czyliobniżającejo 11,37  zł., wymiar
podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowegowynosi 125,00 zł. ( 2,50 dt. x 50,00 zł ).
Przy przyjęciu tej stawki wymiarpodatku rolnego łącznieod osób fizycznychoraz prawnych
wyniesie w roku2015 na kwotę - 1.423.361,00zł. (11.386,89 ha przeliczeniowex 125,00 zł ).
Dochody będą mniejsze( skutki obniżenia ) o kwotę 323.616,00zł.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansowąw rolnictwie i wynikającez niejmożliwości
płatnicze

Burmistrz Lubrańca proponuje obniżyć stawkę za 1 dt. żyta z kwoty 61,37 zł. do kwoty 50,00 zł.

Proszę WysokąRadę o podjęcie uchwaływ proponowanym brzmieniu. 
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