
                       

U  C H W A Ł A Nr XXXVIII.0007.286.2014 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 06 listopada  2014 roku 

 

w sprawie:  obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia 

                    podatku rolnego na 2015 rok. 

 
 

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594.z późn. zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z  2013 r. poz. 1381 z późn.zm.) - Rada 

Gminy w Siennicy postanawia, co następuje:  

  

 

                                                             § 1  

 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną  w  Komunikacie  

Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.                        

( Monitor Polski 2014 r. poz.935 ) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty  50,00 zł  za 1dt.  

 

                                                             §  2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.   
 

 

                                                             §  3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   

Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015  roku.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie:   

Do   Uchwały Nr XXXVIII.0007.286.2014 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 06 listopada  2014 roku 

  

    

                                                                                                                                                              

Od  2014 r. zmieniły się zasady obliczania podatku rolnego. Przy obliczaniu podatku rolnego 

jest  brana pod uwagę średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy. Zmiany wprowadzono  ustawą z 10 maja 2013 r. o zmianie 

ustawy o podatku rolnym   (Dz.U. z 2013 r. poz. 660 ) 

 

                       Podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 

1)   od 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta, 

2)   od 1 ha gruntów, pozostałych - równowartość pieniężną 5 q żyta  

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy. 

                      Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" , w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy  wynosi  61,37 zł za 1 dt. 

 

  

  

 


