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Rady Gminy w Górnie

z dnia 28listopada 2011r.

1Cl§

w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1, qżyta stanówiz stawę do

naliczania podatku rolnego na 2012 rok,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie

gminnym (bz U z2aal r. Nr 142, poz. 1591 zp6źn_ zm.), orazart,6 ust, 3 ustawy z dnia

is tlrtopuda 1984r. o podatku rolnym (i.t. Dz.Uz ż006 r, Nr 136 paz. 969 z późrr, zm,)

Rada Gminy Górno uchwala, co następuje:

§1.

obniza się cenę skupu lq zyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na

2aI2 r, do wysokości 37,00zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa ŚwiętokrzYskiego.

Uchwała wchodzi w zycie po upływie

dnia 1 stycznia żalŻr.

§4.

14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w Gornie z dńa 28 listopada}0llr-

w sprawie okeślenia wysokości ceny skupu 1 qżyta stanowiącej podstawę do naliczania

podatku rolnego na2012 rok

Zgodnie z ut.6 ust.3 ustawy z dn. z dnia 15 listopada l984r. o podatku rolnYm

(j.t. Dz.|Jz 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn, zm.) Rada Gminy w drodze uchwĄ

uprawniona jest do obnizenia ceny skupu zyta, określonej w komunikacie Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. TJ. z 2006 r, Nr 136 poz, 969). Podatek rolny od

1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartoŚĆ Pienięz-

ną2,5 q żyta, natomiast od 1 hektara gruntow nie wchodzącyoh w skład gospodarstw ro1-

nych wynosi równowartość pienięzną 5 q zyta - obliczone według Średniej ceny skuPu

żyta zapierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19 pńdziernika 2011 roku ogłoszono średnią cenę skupu żytaza okres pierwszych trzech

kwartałów Zallr. wyno§zącą 74,|8 ń 1 dt. Z uwags na duzy wzrost ceny ŹryĄa zapropono-

-wano obnizenie ceny $.a do 37 ź za t dt, co daje 92,50 ń za I ha przeliczeniowy.
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