
UCHWAŁA NR XXXVI/255/13
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 24 października 2013 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 
1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; 
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r., poz. 660) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (M.P. 2013 poz. 814) 
z kwoty 69,28 zł. za 1 dt. do kwoty 48,00 zł. za 1 dt.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/162/12 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 
29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r., poz. 4351). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Dębicki
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Uzasadnienie

do Uchwały nr XXXVI/255/13 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 24 października 2013 roku.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta, ogłoszonej
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku rolnego na obszarze Gminy Nowe Ostrowy.

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy została ogłoszona średnia cena skupu żyta, która wyniosła 69,28 zł za 1 dt.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową rolników naszej gminy, proponuje się obniżenie ceny
1 dt żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok z kwoty 69,28 zł za 1 dt do
kwoty 48,00 zł za 1 dt.

Akceptując powyższe argumenty, uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.
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