
 

 

UCHWAŁA NR 231/XXXI/2013 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 31 października 2013 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na 

terenie gminy Kroczyce 

Na podstawie podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art.41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 

o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 3  i art. 6  ,,b” 

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

zm.)  oraz  Komunikat  Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  

okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014  

Rada  Gminy  Kroczyce  

- u c h w a l a -  

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta będącą podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 

Kroczyce ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie  średniej  ceny  

skupu  żyta  za  okres 11 kwartałów  do  kwoty  45,50  zł.  

W związku z powyższym  podatek  rolny  wynosi:  

Od 1  ha przelicz.   45,50 zł x 2,5  = 113,75 zł   dla osób prowadzących gosp. rolne  

Od 1  ha  fizycz.    45,50 zł x 5  =  227,50 zł  dla pozostałych osób  

§ 2. Zarządzić  pobór  podatku  rolnego  od  osób  fizycznych w drodze  inkasa.  

§ 3. Traci moc uchwała nr 76/XI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na terenie gminy 

Kroczyce.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  dnia  ogłoszenia w dzienniku  Urzędowym  

Województwa  Śląskiego z mocą  obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.  

2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na  terenie  gminy.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Kroczyce 

 

 

Wanda Karoń 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 listopada 2013 r.

Poz. 6562
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