
UCHWAŁA NR XXI/111/2016
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku  rolnym 
(tekst  jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.)

Rada Gminy w Dwikozach 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. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów  poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 993) 
z kwoty 52,44 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XIII/59/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i dotyczy podatków obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UZASADNIENIE

Uchwałę Rady Gminy w Dwikozach w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Dwikozy, należy

podjąć ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, do podatku

przyjmuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał

poprzedzający rok podatkowy 2017, która jest ustalana corocznie, zgodnie z Komunikatem

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Stawka średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego

na obszarze gminy Dwikozy, była omawiana na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy,

które swe wnioski przedstawią na sesji Rady Gminy.

Projekt uchwały Rady Gminy w Dwikozach w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do

celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok został zaopiniowany przez Świętokrzyską

Izbę Rolniczą w Kielcach w dniu 22.11.2016 r.
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