BR.0007.87.2016.
UCHWAŁA NR XXV/236/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu 1 dt. żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.) w związku z Komunikatem 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. 2016. 993)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok na terenie gminy Czersk obniża się średnia cenę
skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2016 r. z kwoty 52,44 zł za 1 dt. (q) do kwoty 45,00 zł za 1 dt. (q) .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. oraz podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2016 r.,
poz. 446 ze zm.) rada miejska jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego ogłoszonej na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego. W dniu 18 października 2016 r. Prezes GUS komunikatem ( M.P. 2016. 993 ) ogłosił
średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 w wysokości
52,44 zł za 1 dt (q), którą niniejszą uchwałą obniża się do kwoty 45,00 zł za 1 dt (q). Na rok
podatkowy 2016 r. cena za 1dt nie została obniżona i pozostała w wysokości jaką określił Prezes GUS,
czyli 53,75 zł za 1dt
Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.
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