
UCHWAŁA NR XL/353/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 24 listopada 2017 r.

W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW WYMIARU PODATKU  ROLNEGO  W  
ROKU  2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 
2017 poz. 1875)  oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2017 poz. 1892) 
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11  
kwartałów będącej  podstawą  do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P.2017 poz.958) z  kwoty 
52,49 zł  za 1 dt do kwoty  48,00  zł za 1 dt.

§ 2. 

Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3. 

Uchwała  podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach 
publicznych oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Maria Barańska
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

W JĘDRZEJOWIE

W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO CELÓW
WYMIARU PODATKU ROLNEGO

W myśl art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz. U. 2017 poz. 1892) rada gminy

jest upoważniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku

rolnego na terenie gminy.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 w sprawie

średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok

podatkowy 2018 opublikowana została średnia cena skupu żyta i wynosi 52,49 zł.

Cena żyta stanowiąca podstawę ustalania podatku rolnego na terenie miasta i gminy Jędrzejów nie

ulegała zmianie od roku 2014 i wynosiła 47,00 zł.

Proponowana na rok 2018 cena żyta w wysokości 48,00 zł. jest niższa od ustalonej komunikatem

Prezesa GUS o 4,49 zł.

Id: DE7C48C8-3BC5-417C-BC7F-8330BCDDB78C. Podpisany Strona 1




