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z dnia  23 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz.1515) oraz art.6 ust.3 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 
2014 r. poz. 40; z 2015 r. poz.1045) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M.P. 2015 r. poz. 1025) uchwala się co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu 1 dt żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy 2016 określoną w Komunikacje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2015 roku obniża się z kwoty 53,75 zł do kwoty 52,00 zł, która będzie obowiązywała do wymiaru podatku 
rolnego na rok 2016 na obszarze Gminy Mokrsko.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak
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Okres 2016 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok
Średnia cena skupu
żyta za okres 11 kw.
poprzedzających
kwartał
poprzedzający rok
podatkowy 2014

53,75zł
52,00zł

61,37zł
56,00zł

69,28zł
56,00zł

75,86zł
60,00zł

74,18zł
60,00zł

37,64zł

Równoważnik 2,5 g
żyta

134,38zł
130,00zł

153,43zł
140,00zł

173,20zł
140,00zł

189,65zł
150,00zł

185,45zł
150,00zł

94,10zł

Równoważnik 5 g
żyta

268,75zł
260,00zł

306,85zł
280,00zł

346,40zł
280,00zł

379,30zł
300,00zł

370,90zł
300,00zł

188,20zł

Dochody z podatku
rolnego

Wg planu
542.533zł
490.178zł

Wg planu
668.333zł

Wykonanie
623.108zł

Wykonanie
679.799zł

Wykonanie
666.935zł

Wykonanie
430.447zł

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

w roku 2016.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz.

40; z 2015 r. poz.1045) nakłada obowiązek podatkowy dotyczący podatku rolnego na osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok
podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, oraz od 1 ha gruntów nie stanowiących
gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 5 dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016
ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 20 dni po upływie trzeciego
kwartału.
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r.
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2016 wynosi 53,75zł za 1 dt.
W sprawie stawek podatku rolnego nie jest konieczne podejmowanie uchwał przez Radę Gminy i
wtedy obowiązują stawki wynikające z komunikatów Prezesa GUS o średnich cenach skupu żyta.
Jednak na podstawie art. 6 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy Rada Gminy jest uprawniona do
obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy.
W projekcie budżetu gminy na 2016 rok przyjęto dochód z podatku rolnego naliczonego wg ceny
ogłoszonej przez Prezesa GUS w kwocie 53,75zł przy tej cenie podatek w 2016 roku wynosiłby :
- od gruntów gospodarstw rolnych wynosiłby 134,38zł
- od nie stanowiących gospodarstw rolnych 268,75zł. i wtedy wpływ z podatku rolnego wynosiłby ok.
542.533,00zł.
Propozycją Rady Gminy obniżono podatek do kwoty 52,00zł przy tej cenie podatek w 2016 roku wynosiłby
:
- od gruntów gospodarstw rolnych wynosiłby 130,00zł
- od nie stanowiących gospodarstw rolnych 260,00zł. i wtedy wpływ z podatku rolnego wynosiłby ok.
490.178,00zł.

Poniższa tabela przedstawia wysokość podatku rolnego w latach 2011 -2015 .

Kolor czarny : stawki podatku rolnego ogłoszone przez Prezesa GUS w poszczególnych latach
Kolor czerwony: stawki podatku rolnego, które obowiązywały w poszczególnych latach na terenie gminy

Mokrsko.
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