UCHWALA NR 129/XXII2016
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 01 grudnia 2016
w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta przyjrnowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.l ustawy z dnia 8 marea 1990 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
z 2016 r. poz. 617 ze zm.)
18 pazdziemika 2016

0
0

samorz'ldzie gm iJU1ym
podatku rolnym (Dz.U.

w zwi'lzku z Komunikatem Prezesa Gt6wnego Urzc;:du Statystyeznego z dnia

r. w sprawie sredniej eeny skupu zyta za okres 11 kwarta16w bc;:d'leej podstaw'l

do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P z 2016 r. poz. 1025) Rada Gm iny Nowe Miasto
uehwala co nastc;:puje:

§I
ObniZa sic;: sredni'l eenc;: skupu Zyta do ceJ6w wymiaru podatku rolnego ogloszon'l w Komunikacie Prezesa
Gt6wnego Urzc;:du Statystycznego z dnia 18 pazdziemika 2016 r. w sprawie sredniej ceny skupu Zyta za okres
jedenastu kwarta16w bc;:d<j.cej podstaw'l do ustalenia podatku romego na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 zl
za 1 dt [q] do kwoty 38,00 zl za 1 dt [q].

§2
Wykonanie uchwaty powierza sic;: W6jtowi Gminy Nowe Miasto.

§3
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzc;:dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego

wchodzi w zycie

z dniem I styeznia 2017 roku .
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UZASADNIENIE
projektu uchwaly w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na rok 2015

Zgodnie z art. 6 ust I i 2 ustawy z dnia 15 Iistopada 1984 r. -

0

podatku rolnym podstawy do ustalenia

wysokosci stawek podatku rolnego na rok stanowi srednia cena skupu zyta za II kwartal6w poprzedzajqcych
kwartal poprzedzajqcy rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Gt6wnego Urzydu Statystycznego
z dnia 18 paidziemika 2016 r. w roku podatkowym 2017 wynosi6 ona bydzie 52,44 za I dt.
Rada Gminy, w mysl art. 6 ust. 3 llstawy z dnia 15 listopada 1984 r. -

0

podatku rolnym jest

uprawniona do obnizenia ceny skupu zyta okreSlonej w wyzej wymienionym komunikacie. W wypadku gdyby
Rada Gminy nie podjyta ku temu stosownej uchwaty to wysokosc podatku rolnego wyniosla by w roku 2017 dla
gospodarstw rolnych 131, I 0 zl za I ha przeliczeniowy (52,44 zl
roln y ch 1),

grunl6w rue

[srednia celln s~upu Zyln] X

a dla pozostalych uzytk6w rolnych 262,20 zl za I ha fizyczny (52,44 zl
stallowi~cych

2,5

[przelicznik dla gospeda"'w

[ircdllia cena skupu Zyla1 X

5

[przelicznik dla

gospodarstw rolnych])

W zwiqzku z powyzszym, aby zapobiec drastycznemu wzrostowi obciqzenia podatnik6w, proponuje siy
obnii:y6 ceny skupu zyta z kwoty 52,44 zl za I dt do kwoty 38,00 zl za I dt.
Po obnizeniu sredniej ceny zyta, stawki podatku rolnego na rok 2017 bydq wynosi6 dla gospodarstw
rolnych 95,00 zl za I ha przeliczeniowy (38 ,00 zt

[Irednia

CCII.

skupu Zylal X

pozostalych ui:ytk6w rolnych 190,00 zl za I ha fizyczny (38,00 zl
slanowi~cych gospodarstw rolnyeh1)

2,5

[przcliczllik dl. gospodarsl w roloych1)

[ircdllia cella ,kupu Zyla] X

i nie ulegnq zmianie w stosunku do roku 2016.

5

, a dla

[przelieznik dla grul1l0W n.ie

