UCHWA A NR 221/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 24 listopada 2016 roku
w sprawie obni+enia ,redniej ceny skupu +yta
stanowi0cej podstaw1 obliczania podatku rolnego na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.6 ust.
3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.)
Rada Gminy Opatówek uchwala, co nast1puje:
§ 1. Obni+a si, -redni cen, skupu +yta za okres 11 kwarta.ów b,d cej podstaw do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2017 opublikowan

w komunikacie Prezesa

G.ównego Urz,du Statystycznego z dnia 18 pa3dziernika 2016 r. (M.P.2016 poz. 993)
z kwoty 52,44 z. za 1 dt. do kwoty 50,00 z. za 1 dt, która stanowi5 b,dzie podstaw,
podatku rolnego na 2017 rok.
§ 2. Wykonanie uchwa.y powierza si, Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 3. Uchwa., og.asza si, poprzez rozplakatowanie na tablicy og.osze8 w Urz,dzie Gminy
w Opatówku.
§ 4. Uchwa.a podlega og.oszeniu w Dzienniku Urz,dowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w +ycie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

UZASADNIENIE
do UCHWA Y NR 221/16
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie obni+enia ,redniej ceny skupu +yta
stanowi0cej podstaw1 obliczania podatku rolnego na 2017 rok

W komunikacie Prezesa G.ównego Urz,du Statystycznego z dnia 18 pa3dziernika
2016 roku og.oszonym w Monitorze Polskim z 2016 poz. 993 og.oszono -redni cen, skupu
+yta za okres 11 kwarta.ów b,d cej podstaw do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2017 na kwot, 52,44 z. za 1 dt.
Rada Gminy postanowi.a obni+y5 cen, skupu +yta do kwoty 50,00 z. za 1 dt., w zwi zku
z czym podatek rolny na 2017 rok naliczony b,dzie w tej wysoko-ci.

