
UCHWAŁA NR III/7/2010  

RADY GMINY W NOWYM KORCZYNIE  

z dnia 16 grudnia 2010 r.  

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2011, 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października

2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M.P. z dnia 26 października 2010

r. Nr 96, poz. 620) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2010roku w kwocie 37,64 zł za 1 dt do 35,00 zł za 1 dt.  

§ 2. Kwota 35,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.  

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.  

U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2011. 

W związku ze zmianą średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. - Komunikat Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 

trzech kwartałów 2010r. (M.P. Nr 96, poz. 620) w stosunku do okresu pierwszych trzech kwartałów 2010r. - 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawiła wniosek aby podjąć uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

obliczenia podatku rolnego na rok 2011 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz 

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 

za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. (M.P. Nr 96, poz. 620).  
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