\:ZADA CMINY
N'tOCŁAWEK

UCHWALA NR XXIX/216/17
RADY GMINY WLOCLA WEK

z dnia 23 listopada 201 7 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca I990 r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U z 20 I 7 r. poz. I8 75 ), ar t. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia I5 listopada
I984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 20I 7 r. poz. I892), w

związku

Głównego Urzędu

20I 7 r. w sprawie

skupu

żyta

października

Statystycznego z dnia I8

za okres II

kwartałów będącej podstawą

z Komunikatem Prezesa
średniej

ceny

do ustalenia podatku rolnego na rok

podatkowy 20I8 (MP. z 20I 7r. poz.958)

Rada Gminy

§ l.

Włocławek

uchwala, co

następuje:

Obniża się średnią cenę

skupu

poprzedzających kwartał poprzedzający

kwoty 38,00 zł za 1dt

za inkaso

zarządza się

określa odrębna uchwała

za okres jedenastu

rok podatkowy 2018 z kwoty 52,49

stanowiącą podstawę

§ 2. Pobór podatku

żyta ustaloną

zł

kwartałów

za 1dt do

wymiaru podatku rolnego w 2018 roku.

w drodze inkasa. Inkasentów oraz wynagrodzenia

Rady Gminy

Włocławek .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 4. Traci moc
2016 roku w sprawie

Uchwała

Nr :XX/ 152/16 Rady Gminy

obniżenia średniej

Włocławek

z dnia 29 listopada

ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego

(Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4566).

§ 5.

Uchwała

podlega

ogłoszeniu

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2018 r.

NICZĄCY
Y Włocławek

Paw e

'<dano~ icz

Uzasadnienie:
Średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie
jedenastu

kwartałów będącej podstawą

wynosi 52,49
zł

za 1dt.

zł,

natomiast Rada Gminy

średniej

ceny skupu żyta za okres

do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok za 1dt
Włocławek obniża cenę

skupu

żyta

do kwoty 38,00

