
Uchwała NrII.5.18 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) - uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Dla wymiaru na terenie gminy podatku rolnego, obniżyć średnią cenę skupu żyta 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2018 r. w sprawie średiuej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 1004 ) z kwoty 
54,36 zł za 1 dt do kwoty 47,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku rolnego należnego 
od 1 stycznia 2019 r. 
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Uzasadnienie 
do uchwały Nr II.5.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2017 poz. 1892 ze zmianami) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 
18 października 2018 roku ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł za 1 dt. 
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy jest upoważniona do obniżenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy naliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

Cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS-u na rok 2019 jest o 3,56 % wyższa od ceny 
ogłoszonej przez GUS na rok 2018 roku, która wynosiła 52,49 zł za 1 dt. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podstawę 
opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba 
hektarów przeliczeniowych, natomiast dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca 
z ewidencji gruntów i budynków. 
Podatek wynosi od 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych - równowartość pieniężną 
2,5 kwintala żyta, a od 1 hektara gruntów pozostałych - równowartość pieniężną 5 kwintali 
żyta, oznacza to, że stawka podatku rolnego w roku 2019 w gminie Mińsk Mazowiecki będzie 
wynosiła: 117,50 zł z 1 ha przeliczeniowego 

235,00 zł z 1 ha fizycznego, jednak w dalszym ciągu niższa od stawek 
maksymalnych, które na rok 2019 wynoszą: 

135,90 z 1 ha przeliczeniowego 
271,80 z 1 ha fizycznego 

Podwyższenie stawki podatku rolnego na rok 2019 w stosunku do stawki obowiązującej 
w roku 2018 spowoduje zwiększenie dochodów budżetu gminy przewidzianych na realizację 
zadań. 
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