UCHWAŁA NR /2016
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia

2016 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku
rolnego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 1) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 617 2), uchwala się,
co następuje:
§ 1. Na obszarze Gminy Miasta Lipna obniża się średnią cenę skupu żyta, ustaloną na
podstawie Komunikatu 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 r., poz. 993 ) z kwoty 52,44
zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej w Lipnie
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Stawkę podatku rolnego na rok 2017 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2017 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
października 2016 roku (M.P. z 2016 r., poz. 993).
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ustawodawca upoważnił Rady Gmin do podejmowania uchwał
w sprawach podatków i opłata lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Rada Miejska w Lipnie może obniżyć średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę
wymiaru podatku rolnego na dany rok podatkowy na obszarze miasta Lipna.
W proponowanej uchwale na 2017 rok obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty
52,44 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt, a tym samym pozostaje na poziomie 2016 roku.

Uprzejmie proszę Szanowną Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

