Projekt
z dnia 17 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXI/.../2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na
rok 2017 i zwolnień z tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2017, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października
2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta (M.P. z 2016 poz. 993), z kwoty 52,44 zł za 1dt. do kwoty 45,00 zł za
1dt. Stanowi ona podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stanisławów na rok 2017.
§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Król

Id: 3E7F712F-7A9F-4DFE-8C56-61409DD46F0F. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2017 i zwolnień z tego podatku.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617 z późn. zm.), Rada
Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta określanej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym ,,Monitor Polski'' w terminie 20 dni po upływie
trzeciego kwartału.
Ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową mieszkańców gminy, proponuje się utrzymać średnią
cenę skupu żyta na poziomie roku ubiegłego. W związku z tym obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 45,00
zł za 1dt na obszarze gminy Stanisławów.
Propozycja ta podyktowana jest tym, iż na terenie gminy plony zbóż kształtują się poniżej średniej krajowej.
Obniżone zbiory zbóż, na które miały wpływ również niekorzystne warunki atmosferyczne, będą wpływać
również na zmniejszenie produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, a zatem oceniamy, że sytuacja ekonomicznofinansowa rolników będzie trudniejsza.
Propozycja zwolnienia z podatku rolnego gruntów wykorzystywanych na cele związane z ochroną
przeciwpożarową podyktowana jest tym, iż na terenie gminy Stanisławów znajdują się grunty, które są
wykorzystywane do celów przeciwpożarowych. Są to place manewrowe i ćwiczebne, służące do organizowania
zawodów strażackich i ćwiczeń oraz baseny przeciwpożarowe. Grunty te w ewidencji gruntów i budynków są
sklasyfikowane jako grunty rolne z odpowiednią klasą gleboznawczą.
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