
ZARZĄDZENIE NR 82/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie konsultacji projektu prawa miejscowego

Na podstawie § 3 ust. 1 sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miedźno 
z dnia 29 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 250 poz. 3857)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady gminy Miedźno w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 31 października 2018 roku do 14 listopada 2018 roku.

§ 3. Formą konsultacji jest opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźno oraz na 
stronie internetowej Gminy Miedźno, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźno treści projektu uchwały, 
o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wniesieniu wniosków i uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późń. 
zm.).

§ 5. 1. Opinie i uwagi wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Miedźno lub przekazać drogą 
elektroniczną na adres ug@miedzno.pl w terminie określonym w § 2 na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

2. Opinie i uwagi złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane w toku 
procedury legislacyjnej nad konsultowanym projektem.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk
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Projekt                                                                            

 

                                                                                                          Wójta Gminy Miedźno z dnia 31 października 2018 r. 

 

  

 

UCHWAŁA NR ___/___/2018 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) z związku z komunikatem Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 

11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. 

z 2018 r. poz. 1004), Rada Gminy Miedźno 

uchwala co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej 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 42,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 października 2018 r.
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UZASADNIENIE 

Podatek rolny pobiera się na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm). Stanowi on równowartość pieniężną odpowiednio 2,5 q żyta (w 

przypadku gospodarstw rolnych) lub 5 q żyta (w przypadku działek rolnych), obliczoną według średniej 

ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. Cena ta na rok 2019 

ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. 

i wynosi 54,36 zł za 1 dt. Cena ta uległa podwyższeniu w stosunku do ubiegłego roku o 1,87 zł. 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) rady gmin dla potrzeb naliczania podatku rolnego 

są uprawnione do obniżania cen skupu żyta ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wobec powyższego, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną producentów rolnych spowodowaną suszą 

proponuje się obniżenie ustawowej ceny skupu żyta do wysokości 42,00 zł za 1 dt, czyli do wysokości 

obowiązującej w latach 2017 i 2018. Ustalona stawka wynosić będzie 77,26 % stawki ustawowej. Projekt 

przedmiotowej uchwały przesłany został, zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach 

rolniczych, do Śląskiej Izby Rolniczej. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 31 października 2018 r.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiatu podatku rolnego

Termin konsultacji od 31 października 2018 roku do 14 listopada 2018 roku.

Informacja o zgłaszającym

Nazwa i adres podmiotu

Imię i nzawisko osoby uprawionej do 
reprezentowania podmiotu

E-mail

Tel.

Zgłaszane uwagi i wnioski

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga lub wniosek

Treść uwagi lub wniosku Uzasadnienie uwagi lub wniosku
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