
 

 

UCHWAŁA NR II/17/18 

RADY MIASTA BRANIEWA 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. 

w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków  

i trybu zwolnienia z podatku rolnego 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) oraz komunikatu 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 (Monitor Polski poz.1004) Rada 

Miejska w Braniewie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia 

stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego 

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 202, poz. 2678) § 1 otrzymuje brzmienie:  

''§ 1. 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) o kwotę 17,01 zł. 

2. Przyjmuje się średnią cenę skupu żyta w wysokości  37,35  zł za 1 dt jako podstawę podatku rolnego 

 na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2019 r. '' 

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie 

Tadeusz Barycki 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 5286
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