Projekt
z dnia 9 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego.
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 t.j.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 t.j.) oraz
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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 (M.P. z 2020 r.
poz. 982) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku z kwoty
58,55 zł za 1 kwintal do kwoty 40,00 zł za 1 kwintal.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad
Odrą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawka w niej określona
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku.
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UZASADNIENIE
Projekt uchwały przewiduje obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta kostrzyn nad Odrą w
2021 r. z kwoty 58,55 zł za kwintal do kwoty 40,00 zł za kwintal. Jeżeli Rada
Miasta nie podejmie tej uchwały, to w 2021 r. podatek rolny będzie ustalany
na podstawie stawki podanej przez Główny Urząd Statystyczny w Komunikacie
z dnia 19 października 2020 r. (M.P. poz. 982). Byłaby to stawka znacznie
odbiegająca od tych, które obowiązywały w poprzednich latach, gdyż od 2016
roku stawka stale wynosi 40,00 zł za kwintal.
Dnia 9 listopada 2020 r. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze
pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały.
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