
UCHWAŁA NR X/52/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Wielichowo w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z późniejszymi 
zmianami), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok 
podatkowy 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1025).

§ 1. 

Obniża się średnią cenę żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1 dt. (q) do kwoty 53,00 za 1dt. (q) - 
przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wielichowo w 2016 roku.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Burmistrz Miasta i Gminy

Honorata Kozłowska 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/52/2015

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 12 listopada 2015 r.

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego, mające swoje umocowanie w art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst
jednolity: Dz.U, z 2013 r., poz. 1381 z późniejszymi zmianami), spowodowane jest złą sytuacją finansową
rolnictwa.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015 r. ogłosił średnią cenę
skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 w wysokości
53,75 zł za 1 dt (q).

Proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy 2016 tj. cenę z kwoty 53,75 zł za dt do kwoty 53,- za 1 dt.

Stawka podatku rolnego za 2016 r. wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 132,50 zł za 1 ha
przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 265,- zł za 1 ha gruntów.

Obniżenie ceny skupu żyta zbliży ją do ceny wolnorynkowej obowiązującej w gminie Wielichowo i wpłynie
korzystnie na sytuację gospodarstw rolnych.
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