
Uchwała Nr XL/176/2014
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz.40) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) Rada Gminy uchwala, co 

następuje:

§ 1. 1. Obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego do 

kwoty 45,00 zł za 1 q żyta.

2. Podatek rolny na obszarze gminy Świedziebnia wynosi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – 112,50 zł od 1 ha przeliczeniowego,

2) dla pozostałych gruntów – 225,00 zł od 1 ha fizycznego.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/138/2013 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 

3836).

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Maciej Cyrankowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. 
poz. 379 i poz. 1072.

Id: F9B610CB-8199-4FED-81E1-EAD5FB216672. Podpisany Strona 1



WiceprzewodniczącyRady

JarosławMaciej Cyrankowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) rada gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu żyta,

przyjmowanychjako podstawa obliczaniapodatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego na 2015 rok,

określona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

20 października 2014 roku wynosi 61,37 zł za 1dt.

Proponowana stawka podatku rolnego nie ulega podwyższeniu w stosunku do stawki

obowiązującejw roku 2014.
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