
   UCHWAŁA NR XXX/382/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 24 listopada 2016 r.
 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 ze zm.) 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 będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1dt
do kwoty 36,00 zł za 1dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

 Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

         /.../
             Andrzej Plichta



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/382/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

W komunikacie 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,

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za ten okres  będącą

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1dt. 

Korzystając z uprawnienia określonego w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym obniża

się  średnią  cenę  skupu  żyta,  przyjmowaną  jako  podstawa  obliczania  podatku  rolnego  

w 2017 r. na terenie miasta Kalisza, z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 36,00 zł za 1dt. 

Zgodnie  z  art.  5a  ustawy  z  dnia  14  grudnia  1995  r.  o  izbach  rolniczych  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1315) przekazano projekt uchwały do zaopiniowania Wielkopolskiej

Izbie Rolniczej i w dniu 20.10.2016 r. została wydana pozytywna opinia Izby w tej sprawie.

       Prezydent 
               Miasta Kalisza

/.../
Grzegorz Sapiński   

 


