UCHWAŁA NR XXIV/156/12
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Gnojno uchwala,
co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 787), z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 42,00 zł za
1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.
§ 4. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny
skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. ogłoszono, że
średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt
(M.P.2012.787). W porównaniu z rokiem ubiegłym średnia cena skupu żyta wzrosła o 1,68 zł za 1 dt.
W uchwale obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 42,00 zł za 1 dt.
W stosunku do stawek obowiązujących w 2012 r. nastąpi wzrost o 2,00 zł.
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