z dnia 2 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przeS/.{l.weJ'

UCHWALANR

..

RADY GMINY KLESZCZOW
z dnia

2016 r.

w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy Kleszczow
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Oz. U. z 2016r. poz.
446, poz. 1579) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnym (Oz. U. z 2016r. poz. 617,
poz. 1579) oraz w zwiazku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie sredniej ceny
skupu zyta za okres 11 kwartalow bedacej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z
2016r. poz. 993) Rada Gminy Kleszczow uchwala, co nastepuje:
§ 1. Obniza sie srednia cene skupu zyta z kwoty 52,44 zl, za I q do kwoty
podstawe obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczow w 2017 roku.

zl za I q w celu przyjecia jako

§ 2. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrZydO~,WOjeWodztwa Lodzkiego .
. ht'(l.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od
. ogloszenia i ma zastosowanie do wymiaru podatku
rolnego na rok 2017.

Przewodniczacy Rady Gminy
Kleszczow

Michal Michalek
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Strona 1

Uzasadnienie do uchwaly Rady Gminy Kleszczow
w sprawie obnizenia ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego.

Uehwala w sprawie obnizenia sredniej eeny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego przygotowana zostala zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15.11.1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 ze zmianami), ktory daje Radzie Gminy mozliwosc
obnizenia ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz na
podstawie Komunikatu Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z dnia 19 pazdziernika 2016r.
w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow poprzedzajacych kwartal poprzedzajacy
rok podatkowy 2017 (M.P. Nr z 2016r. poz. 993). Wnosze 0 obnizenie sredniej ceny skupu zyta
bedacej podstawa obliczenia podatku rolnego na 20 17r, z kwoty 52,44 za 1 dt do kwoty:
stawka
rolnego

podatku
Stawka
rolnego z 2016r.

podatku
Stawka
rolnego z 2016r. +
5%

Stawka podatku
rolnego z 2016r.
+ 10%

Podstawa za 1 dt

Podstawa za 1 dt

Podstawa za 1 dt

Podstawa za 1 dt

52,44zl

8,OOzl

8,40zl

8,80zl

Stawka

Stawka

Stawka

Stawka

131,10 zl/ha przel.

20,00 zl/ha przel.

21,00 zl/ha przel.

22,00 zl/ha przel.

Stawka

Stawka

Stawka

Stawka

262,10 zl/ha fiz.

40,00 zl/ha fiz.

42,00 zl/ha fiz.

44,00 zl/ha fiz.

G6rna
podatku
na 2017r.
Dla gruntow
stanowiacych
gospodarstwo
rolne.

Dla pozostalych
gruntow
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