Projekt
z dnia 27 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIX/.../2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego za rok
podatkowy 2018 na obszarze miasta i gminy Margonin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
- u c h w a l a s i ę co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym i ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2018 (M. P. 2017.958) - będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2018 z
52,49 złotych za 1 dt na 51,00 złotych za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2018.
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Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2017r. Dz.U., poz. 1892) rady gmin dla potrzeb naliczania podatku rolnego są uprawnione do
obniżania cen skupu żyta ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wobec powyższego,
uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną producentów rolnych, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie
jest zasadne.

Id: 91C17E6D-C7E2-43B9-B08A-93B45DB67C4D. Projekt

Strona 1

