
 

UCHWAŁA NR 73/IX/2015 
RADY GMINY W NOWYM DUNINOWIE 

z dnia 6 listopada 2015 r. 

 
w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru 

podatku rolnego w 2016 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8; art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. Poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Poz. 1381 z późn.zm.) oraz komunikatu Prezesa 

GUS z 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 

2015 r. Poz. 1025) Rada Gminy w Nowym Duninowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 

ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2015 r. (M.P. z 2015 r. Poz. 1025)  

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 z kwoty:  

53,75 zł. za 1dt w 2016 r. do kwoty 46,00 zł. za 1 dt w 2016 r.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru 

podatku rolnego w 2016 roku. 

Uchwała ma na celu ustalenie ceny żyta, która jest podstawą do naliczania podatku rolnego. 

Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego z gospodarstw rolnych wynosi 

równowartość pieniężną 2,5 q, natomiast od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów rolnych, 

których liczba hektarów wynika z ewidencji gruntów i budynków wynosi równowartość 

pieniężną 5 q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej 

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.  

Średnia cenę skupu żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS, ogłoszonego w 

dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie 20 dni po 

upływie trzeciego kwartału. 

Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia stawki podatku rolnego wynikają z art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 3 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U z 2013r, poz. 1381 z poźn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


