UCHWAŁA NR XXXV/275/20
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 333), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 dt żyta, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej
podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, z kwoty 58,55 zł do kwoty 46,00 zł, to jest o kwotę
12,55 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2021.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym w art. 6 ust. 3 stanowi, że rady gmin są uprawnione
do obniżania cen skupu, określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze gminy.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ogłosił cenę według
określonej w ustawie zasady, która wynosi 58,55 zł za 1 dt. Dla celów podatku rolnego na 2021 r. proponuje się
obniżyć ogłoszoną w komunikacie cenę do kwoty 46,00 zł za 1 dt.
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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