
UCHWAŁA NR XXIII/193/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 10 listopada 2016 r.

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

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 ze 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 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią 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 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 
roku, poz.993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie

Projekt uchwały stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) dającej uprawnienie radzie gmin do
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
podanej w Komunikacie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W dniu 18 października 2016 roku Prezes GUS ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na poziomie 52,44 zł za 1 dt.
Opublikowana średnia cena skupu żyta na rok 2017 jest o 21,95 % wyższa od ceny obowiązującej na terenie
Gminy i Miasta Odolanów w roku 2016, która wynosiła 43,00 zł za 1 dt.

W celu złagodzenia skutków wymiaru dla podatników podatku rolnego zasadne jest obniżenie średniej
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2017 rok z kwoty 52,44 zł do kwoty
45,00 zł za 1 dt, co daje 112,50 zł z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych i 225,00 zł dla użytków
rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Projekt uchwały zgłasza się do zaopiniowania Izbie Rolniczej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.
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