
UCHWAŁA NR XXXI/120/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w  2017 r.

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 z późn. zm. ), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
617 z późn. zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w 
sprawie  średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy   2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala co, następuje:

§ 1. Obniża  się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta określoną na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o 
podatku rolnym, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy  Koprzywnica w  
2017 roku do kwoty:

- 48,00 zł za 1dt1 120,00 zł za 1 ha

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od ogłoszenia jej  w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.1 – W powszechnym 
użyciu w handlu produktami rolnymi jest jednostka decytona zwana potocznie kwintalem. 1 decytona = 1 dt = 
0,1 t

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Zenon Papka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.
446 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
617), Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej w ust. 2
przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Wobec tego obniżono cenę
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 zł za 1 dt
do 48,00 zł za1 dt. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Koprzywnicy został pozytywnie zaopiniowany przez
Świętokrzyską Izbę Rolniczą, stosownie do art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia z 1995 r. o izbach rolniczych
(Dz.U. z 2014r. poz. 1079 z późn. zm.).
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