
                                                                                        

 

                                                                                          
UCHWAŁA  NR XXV/132/2016 

Rady Gminy Solec – Zdrój  

z dnia 24 listopada 2016  roku                            

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 

2017 rok 

 

 

 

                       Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt  8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. z  2016 poz. 446; zm.: poz.1579)  oraz art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  ( tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617; zm. poz. 1579) 
  

Rada Gminy Solec – Zdrój uchwala 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 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017  ( M.P.   poz. 993 )  

 z kwoty 52,44 zł za 1 q do kwoty 43 zł za 1 q.  

 

            

            § 2    

 

Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.  

 

 

             § 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego.  

 

 

             § 4  

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 

 

 

 Przewodniczący Rady 

      Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 



                                                        U Z A S A D N I E N I E  

 

Średnia cena żyta za okres  11 kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS,  a będąca podstawą do 

ustalenia podatku rolnego  na rok podatkowy 2017 wynosi  52,44 zł za 1 q. Tym samym podatek 

należny wyliczony z tej stawki wyniósłby 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego  gruntu rolnego 

(równowartość pieniężna 2,5 q żyta).  

Rada Gminy na mocy art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest uprawniona do obniżenia, w formie 

uchwały,  średniej ceny skupu żyta , wynikającej z komunikatu Prezesa GUS.  

Tym samym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


