
UCHWAŁA NR XXX/78/2012
RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 

z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (Monitor Polski z 2012 r. poz. 787) z kwoty 
75,86 zł za 1 q do kwoty 41,60 zł za 1 q. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów. 

§ 3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Władysława Ćwik
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/78/2012

Rady Gminy Bodzechów

z dnia 22 listopada 2012 r.

Przy ustaleniu stawki podatku rolnego należy uwzględnić następujące przepisy: 
1) Art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym uprawniający Radę Gminy 
do obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy. 
2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 roku 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku. 

Cena skupu żyta stanowiąca podstawę naliczenia w 2013 roku podatku rolnego wynosi 75,86 zł za 
1 q. Przypomnijmy, iż na 2012 rok kształtowała się ona na poziomie 74,18 zł za 1 q. Proponuje się, 
aby cenę skupu żyta obniżyć do kwoty 41,60 zł za 1 q. Proponowana cena jest wyższa od 
obowiązującej w 2012 roku o 4%, tj. o wskaźnik analogiczny do proponowanego przy 
zastosowaniu w stawkach podatku od nieruchomości. 
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