UCHWAŁA NR XVI/123/20
RADY GMINY OSIE
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na
obszarze gminy Osie, określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z kwoty 58,55 zł za
dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski
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UZASADNIENIE
Rada Gminy Osie na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżania
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnia
cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021
ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r.
wyniosła 58,55 zł za 1 dt. Z uwagi na niską klasę bonitacji gruntów na terenie Gminy Osie obniża się cenę
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Osie na 2021 rok do kwoty 35,00 zł za 1
dt. Obniżenie średniej ceny żyta dla obliczenia podatku rolnego przez Radę Gminy Osie ma na celu również
złagodzenie obciążeń finansowych podatników podatku rolnego z uwzględnieniem trudnej sytuacji
w rolnictwie.
W przedłożonym projekcie uchwały na 2021 rok zaproponowano średnią cenę żyta przyjmowaną
jako podstawa obliczania podatku rolnego na poziomie roku poprzedniego.
Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorską Izbę
Rolniczą w Przysieku.
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