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Rady Gminy Górno z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żyta stanowiącej podstawę do
naliczania podatku rolnego na 2013 rok.

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca l990r, o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr l42, poz. |591 z póżn. zm.), oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15

listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 136 poz. 969
z p6żn. zm.) Rada Gminy Górno uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się cenę skupu 1q ż}ta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego

na20l3 r. do wysokości 37,00 zl,

§2.

Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokzyskiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upłyłvie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od

dnia 1 stycznia 2013r.
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UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Górno

w sprawie określenia wysokości ceny skupu 1 q żryta stanowiącej podstawę

do na|iczania podatku rolnego na 2013 rok

Zgodnie zarl. 6 ust.3 ustawy z dn. z dnia 15 listopada 1984r, o podatku rolnym (tekst

jednolity Dz.IJ 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn, zm,) Rada Gminy w drodze uchwĄ

uprawniona jest do obniżenia ceny skupu żyta, określonej w komunikacie prezesa Głównego

urzędu starystycznego.

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

opodatkurolnym(tekstjednolityDz'IJ,z2006r.Nr136poz.969).Podatekrolnyod

1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną

2,5 q żyl:., natomiast od 1 hektara gruntów nie wchodzących w skład gospodarstlv rolnych

wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta - obliczone według średniej ceny skupu ż)ta za

pierwsze trzy kwartaĘ roku poprzedzającego rok podatkowy,

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

19 pażdziemika 2012 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech

kwańałów ż0l2r. wynoszącą7 5,86 zł 1 q.
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