UCHWALA NR XXXIIII257/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie obniZenia ceny skupu Zyta do cel6w wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. 0 sarnorzctdzie
grninnym (t.j . Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poin. zrn.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. 0 podatku rolnyrn (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 1381, z p6in. zm.) - Rada Grniny
Sochocin uchwala, co nast~puje:
§ 1. Obniza si~ cen~ skupu zyta do celow wyrniaru podatku rolnego ogloszonct
w Kornunikacie Prezesa G!6wnego Urz~du Statystycznego z dnia 20 paidziemika 2014 r.
w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres jedenastu kwarta16w poprzedzajctcych kwartal
poprzedzajctcy rok podatkowy 2015 (M. P. z 2014 r., poz. 935) z kwoty 61,37 zl za 1 dt do
kwoty 45,00 zl za 1 dt.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewod .

\~cy

/ (\
1Swiercz
,

Dariu

Rady

j

UZASADNIENIE do
UCHWALY Nr XXXIIII257/2014
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie obniZenia ceny skupu Zyta do cel6w wymiaru podatku rolnego na rok 2015

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.

0

podatku rolnym

(t. j. Dz. U. z 20136 r., poz. 1381 z p6in. zm.) podatek rolny na rok podatkowy obliczany jest

wedlug sredniej ceny zyta za okres jedenastu kwarta16w poprzedzajqcych kwartal
poprzedzajqcy rok podatkowy. Sredniq cen~ skupu zyta ustalono na podstawie Komunikatu
Prezesa Gl6wnego
sredniej

Urz~du

ceny skupu

Statystycznego z dnia 20 paidziernika 2014 roku w sprawie

zyta za okres jedenastu kwartal6w poprzedzajqcych kwartal

poprzedzajqcy rok podatkowy (M. P. z 2014 r. poz. 935), kt6ra wynosi 61,37 z1. Zgodnie
z art. 6 ust. 3 wyzej wymienionej ustawy Rada Gminy jest uprawniona do obnizenia cen
skupu zyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

