
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/215/2012 

RADY GMINY OŻAROWICE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku dla celów 

wymiaru podatku rolnego za 2013 rok  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 

3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 

z późn. zmianami), art.5 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z2002 

roku, Nr 101 poz. 927 ze zm.) oraz w wykonaniu postanowień Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 

10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 

pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:  

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku określoną w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za 

okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku (Monitor Polski z 2012 roku, poz. 787 z dnia 24 października 

2012 roku) obniża się z kwoty 75,86 złotych za 1 kwintal do kwoty  35,00 złote  za 1 kwintal, jako podstawę 

obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ożarowice.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.   

§ 4. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ożarowice  

 

 

Józef Piernikarz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r.

Poz. 5714
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