UCHWAŁA NR XXXIV/387/13
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2014
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (
Tekst Jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594 ), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) – Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje :
§ 1. Obniża się cenę 1 dt żyta dla celów podatku rolnego do kwoty zł 63,00
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła
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Uzasadnienie
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2014 ( M.P.2013.814 ) cena za 1dt żyta wynosi 69,28 zł.
W związku z powyższym, biorąc jednocześnie pod uwagę aktualną sytuację gospodarstw rolnych
działających na terenie naszej gminy oraz niskie ceny skupu żyta w roku bieżącym , Rada Miejska skorzystała
ze swojego uprawnienia i obniżyła cenę 1 dt żyta - przyjmowaną na rok 2014 jako podstawę do obliczania
podatku rolnego na terenie Gminy Pelplin - do kwoty zł 63,00 za 1 dt. Obniżka ta spowoduje zmniejszenie
przewidywanych wpływów z tyt. podatku rolnego w roku 2014 w porównaniu do podatku rolnego naliczonego
wg ceny GUS-owskiej o kwotę zł 217.937,00 ( zł 2.412.246,00 – zł 2.194.309,00). Jednocześnie cena żyta
przyjęta przez Radę Miejską na 2014 jest wyższa od ceny z roku 2013 o 3,00 zł/ 1 dt, co spowoduje wzrost
wartości podatku rolnego o kwotę zł 104.491,00
Uchwała niniejsza uzyskała w dniu 29.10.2013 r. pozytywną opinię Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej.
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