
UCHWAŁA NR XXVI/232/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

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 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.               
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 617) Rada Miejska 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 2016 r. 
(M.P. z 2016 r. poz. 993) w sprawie średniej ceny skupu żyta z kwoty 52,44 zł za 1 dt do 
kwoty 48,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 roku.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie obniżenia ceny

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.

617) podatek rolny wynosi:

1)   od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2)   od 1 ha fizycznego gruntów - 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.

Na podstawie art. 6 ust. 3 powyższego przepisu rady gminy są uprawnione do obniżenia cen
skupu żyta, ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszrze gminy.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzajacych kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2017 ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2016 r. wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Proponuje się obniżyć cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt
do kwoty 48,00 za 1 dt.

Obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty 48,00 zł za 1 dt odpowiada aktualnym potrzebom
producentów rolnych na terenie gminy, uwzględniając ich trudną sytuację ekonomiczną.

Spowoduje to umniejszenie wpływów do budżetu gminy w 2017 roku w wysokości ok. 47.175,00
zł, natomiast ustalenie stawki w wysokości 48,00 zł za 1 dt skutkować będzie dochodem w
wysokości ok. 510 000,00 zł.
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