
           Projekt 

Uchwała Nr ___________/2016 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ____________ 2016 r. 

 

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia 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.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  

o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów 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. poz. 993), przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 

obszarze Gminy Michałowice w roku 2017 obniża się z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 40,00 

zł za 1dt.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny za 

rok podatkowy wynosi: 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 

q żyta, 

2) od 1 ha fizycznego gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5 q żyta. 

obliczoną  według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy. 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 18 października 

2016 r. cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy wynosi  52,44 zł za 1 dt.  Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rady gmin 

są uprawnione do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy.                 

Proponuje się obniżenie ustawowej ceny żyta do wysokości 40 zł/dt, czyli do wysokości 

obowiązującej w 2016 r.  

Projekt przedmiotowej uchwały został przesłany – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia  

1995  r. o izbach rolniczych - do Mazowieckiej Izby Rolniczej, która nie wniosła uwag do 

projektu. 


