
UCHWAI-A NR XXVV254/12
RADY MIEJSKIEJ W JEDRZEJOWIE

z dnia 29 listoPada 2012 r.

W SPRAWIE OBNIZENIA CENY SKUPU ZYTE OO CSL6W WYMIARU
PODATKU ROLNEGO

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr

142 piz. t59t z p6in. zm. ) oiaz art.6 ust. 3 ustawy z dnia l5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.t I. z 2006 r.

Nr 136, poz. 969 z p6in. zm.) Rada Miejska uchwala co nastQpuje:

s l .
Obniza siQ cenE skupu zyta do cel6w wymiaru podatku rolnego ogloszon4 w Komunikacie Prezesa Gl6wnego

UrzQdu Sratystycznego z dnia 19 paidziernika 2012 roku w sprawie Sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych

trzech kwartal6w 2012 roku (M. P.2012.787 )zkwoty75,86 z1 zal dt do kwoty 45,00zlzal dt

s 2 .
Traci moc uchwala Nr Xllll l24lll Rady Miejskiej w Jpdrzejowie zdnia l grudnia 20ll roku

w sprawieobnizenia ceny skupu 2yta do cel6w $ymiaru podatku rolnego .

s3.
Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta JEdrzejowa.

s4.
Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo5ci przez rczplakatowanie obwieszczei w miejscach

publicznych oraz ogtoszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego .

ss .
Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa

Swiqtokrzyskiego i ma zastosowanie od I stycznia 2013 roku.

Przewodnicz4cy Rady
Miejskiej w

mgr
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U z a s a d n i e n i e

DO UCHWALY .RADY MIEJSKIEJ

wJ4DRZEJOWIE

W SPRAWIE OBNIZENIA CENY SKUPU ZYTA DO CEL6W

WYMIARU PODATKU ROLNEGO

W art. 6 ust. 3 ustawy z dnia l5 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 136, poz- 969,2 2006 toku

z p62n. zmianami ) uprawniono rady gmin do obniZenia ceny skupu Zyta , przyjmowanej jako podstawa

obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Ogloszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 paLdziernrka 2012 roku (M.P.2012.187) Srednia cena

skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartal6w 2012 roku wynosi 75'86 zl za 1 dlzyra .

Bior4c pod uwagp podrvyZszenie ceny skupu zTta z kwoty 74,18 zl za I dt do kwoty 75,86 zl za I dt czyli

o okolo 2o/o , zaproponowano pozostawienie ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa naliczenia podatku

rofnego na terenie gminy Jgdrzej6w narok2013, na poziomie obowi4zuj4cejwroku20l2tj.45,00z\zaldt.

W przypadku nie podjgcia niniejszej uchwaly stawki podatku rolnego na 2013 rok wynosilyby 189,65 zl z I
ha przeliczeniowego dla grunt6w gospodarstw rolnych , oraz 379,30 zl zl ha fizycznego dla grunt6w

sklasyfikowanych na uzytkach rolnych nie wchodz4cych w sklad gospodarstwa rolnego .
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