
UCHWAŁA NR XXII/189/16
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zaliczenia wsi Kiełbasin do II okręgu podatkowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617) po 
zasięgnięciu opinii Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaliczyć wieś Kiełbasin do II okręgu podatkowego z uwagi na mało żyzne i słabo urodzajne gleby.  Na 
obszarze wsi Kiełbasin przeważają gleby lekkie, suche, płytkie, ubogie w substancję organiczną, bielicowe 
wytworzone z piasków i żwirów -  trudne do uprawy.  Zaliczenie do II okręgu podatkowego nie spowoduje 
zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla Gminy Chełmża o więcej niż 1,5 %

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz.
617) minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb
Rolniczych, w drodze rozporządzenia, zalicza każdą gminę, miasto oraz dzielnicę miasta do jednego z
czterech okręgów podatkowych, kierując się kryteriami określonymi w art. 4 ust. 4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin
oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 143, poz. 1614) Gmina Chełmża
zaliczona jest do I okręgu podatkowego.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy, po zasięgnięciu opinii izby
rolniczej, może w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zaliczyć niektóre wsie do innego
okręgu podatkowego niż określony dla gminy, na podstawie upoważnień zawartych w ust. 1 i 2, jednakże nie
może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5%.

Gleby wsi Kiełbasin są mało żyzne, słabo urodzajne. Przeważają grunty klasy VIb, V oraz VI - gleby
lekkie, suche, płytkie, ubogie w substancję organiczną, bielicowe wytworzone z piasków i żwirów. Grunty są
trudne do uprawy i mogą być zaliczone do uprawy żyta, łubinu w latach obfitujących w opady i nadają się
raczej pod zalesienie niż pod uprawę rolną.

Zaliczenie wsi Kiełbasin nie spowoduje zmniejszenia liczy hektarów przeliczeniowych dla Gminy Chełmża
o więcej niż 1,5%.
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