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UCHWAŁA NR XXII/184/2016
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 7 listopada 2016  r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na
obszarze Gminy Lipnik

Na podstawie art.18 ust.  2 pkt.  8,  ustawy z dnia s marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.  446  i  1579) art.  6 ust.  3  ustawy  z dnia  15  listopada  1984 r o  podatku rolnym  (Dz.U z 2016  r.  poz.  617  i  1579),
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  na  rok  podatkowy  2017  na
obszarze   Gminy    Lipnik   ogłoszoną   w   Komunikacie   Prezesa   Głównego    Urzędu   Statystycznego   z   dnial8

października 2016 roku   w sprawie średniej  ceny skupu żyta za okres  11  kwartałów  będącej  podstawądo ustalenia
podatku rolnego  na rok podatkowy  2017 (M.P.  z 2016 roku   poz.  993)  z kwoty  52,44 zł za  1  dt do kwoty 38,20 zł
za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3.1. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Lipniku
oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dniajej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego począwszy od roku podatkowego 2017.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku_ -

Stanisław Mazur
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/184/2016

Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

na rok podatkowy 2017 na obszarze Gminy Lipnik

Zgodnie z  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 151istopada 1984 r o podafl" rolnym  @z.U

z 2016 rolm, poz. 617 i 1579 )  Rada Gminy uprawiionajest do obniżenia średniej ceny slmpu Ż)fta za

olffesllkwartałówb,edącejpodstawądoustaleniapodaticu,którąustalasięnapodstawieKomunikatu

Prezesa Głównego Urzędu Stabrswcznego.

RadaGminywLipnikuobniżyłacenęskupużytadocelóww)miarupodaflcurolnegona

rokpodafl€owy2017naobszarzeGminyLipnikogłoszonąwkomunilfflciePrezesaGłównegoUrzędu

Stawsb7cznego z dnia  18  paździemika 2016 roku  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podath rohego na rok podatkowy 2017  0v4.P. z 2016

roku  poz. 993 )    z kwobr  52,44 zł za 1 dt do kwoty  38,20 zł za 1 dt.

Na tej podstawie podatek rolny na 2017 rok wynosi:

-   od 1 ha przeliczeniowego od gruntów gospodarstw rolnych równowartość

pienieżną 2,5q Żyta,

stawka podatlm -2,5q x 38,20 zł = 95,50 zł

-    od 1 ha fizycznego od gimtów nie stanowiących gospodarstw rolnych  równowartość

pieniężną 5 q Żyta,

stawka podatku -  5q x 38,20 zł = 191,00 zł

ŚwiętokrzyskalzbaRohiczapismemśIR-K/031/23/16z03.11.2016rokupozybwnie

zaopiniowała projeld uchwały Rady Gminy w Lipniku w sprawie obniżenia ceny shpu Żyta do

celów wymiaru podatlm rohego na 2017  rok na terenie Gminy Lipnik.

Opracowała:

Drypa Ama
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