
PROJEKT                                       

UCHWAŁA Nr .……/2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  

z dnia ……………. 2016 r. 
 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca                      
1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) 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.2 ), 
uchwala się, co następuje:  

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną                               
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r.              
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r.  poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt do 
kwoty 40 zł za 1 dt.  

§   2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 
2017 r. 

  

 

                                                                               Przewodniczący                                                                                                       

                                                                               Rady Miasta i Gminy Białobrzegi                                                                                                     

                                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579. 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, M.P. z 2016 r. poz. 993 
 



UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 
2016 r. (M.P. z 2016 r.  poz. 993) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017  wynosi 52,44 zł za 1 dt. 
Odnosząc się do treści 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 jest uprawniona do obniżenia ceny skupu 
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.  
W wypadku gdyby rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu 
żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 to wysokość 
podatku rolnego zostałaby ustalona na podstawie średniej ceny żyta, podanej w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wyniosłaby dla gospodarstw rolnych 131,10 zł za 
ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 262,20 zł za ha fizyczny.  
W związku z tym, aby zapobiec wzrostowi obciążenia podatników, ustala się zmniejszenie 
średniej ceny skupu żyta z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.   
Po zmniejszeniu średniej ceny żyta, stawki w Gminie Białobrzegi będą wynosić dla 
gospodarstw rolnych 100,00 zł za ha przeliczeniowy, a dla pozostałych użytków rolnych 
200,00 zł za ha fizyczny,  czyli nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2016. 
 

 

 

 


