
Uchwala Nr 271lXXVl2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie obniienia iredniej ceny e t a ,  przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2017 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn.zm.) oraz art. 6 ust. 
3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 201 6 r. poz. 
6 17 z poin.zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co nastepuje: 

Obniza siq cene skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego ogloszonq 
w Komunikacie Prezesa Giownego Urzqdu Statystycznego z dnia 
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Sredniej ceny skupu zyta za okres 11 
kwartaiow bedqcej podstawq do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2017 z kwoty 52,44 zl za 1 dt do kwoty 40,OO zl za 1 dt. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 
20 17 roku. 



Uzasadnienie do 
Uchwaly Nr 271/XXV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 7 listopada 2016 r. 

w sprawie obnizenia Sredniej ceny zyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 201 7 r. 

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2016 r.,poz.617 z poin-zm) Rada Miejska w drodze uchwaly 
ma moiliwosC obnizenia ceny skupu zyta do celow wymiaru podatku rolnego. 

Proponuje siq obnizyC cene skupu zyta do celow wymiaru podatku 
rolnego ogloszonq w Komunikacie Prezesa Glownego Urz~du 
Statystycznego z dnia 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Sredniej ceny skupu 
zyta za okres 11 kwartalow bqdqcej podstawq do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2017 z kwoty 52,44 zl za 1 dt do kwoty 40,OO zl za 1 dt. 
~rednia cena skupu zyta liczona jest za okres 11 kwartalow poprzedzaji)cych 
kwartal poprzedzajqcy rok podatkowy 201 7. 
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