
UCHWAŁA Nr  XXI/132/08  

Rady Miejskiej WIELICHOWA  

z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, 
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, 
poz.730) uchwala  się co następuje:  

§ 1. 

ObniŜa się cenę skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny  
skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P Nr 81, poz. 717 )  
z kwoty  55,80 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.  

 
§  2. 

 
  Traci moc uchwała Nr XII/71/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 r.  w sprawie  
  obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 r. 

§ 3. 

  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
  Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

      

                                              /Stanisław Marciniak/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

do uchwały nr XXI/132/08 

Rady Miejskiej WIELICHOWA 

z dnia  19 listopada 2008 r. w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru 
podatku rolnego 

 

Podjęcie uchwały Rady Miejskiej Wielichowa   nr XXI/132/08 z dnia  19 listopada 2008 r. 
 
w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego, mające swoje 
umocowanie w art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst 
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), spowodowane jest złą 
sytuacją  finansową rolnictwa z uwagi na kolejną klęskę suszy, która wystąpiła na terenie 
gminy Wielichowo. 
ObniŜenie ceny skupu Ŝyta zbliŜy ją do ceny wolnorynkowej obowiązującej w gminie 
Wielichowo i nie spowoduje pogorszenia kondycji gospodarstw rolnych w naszej gminie. 


