UCHWAŁA NR XXV.183.2016
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz
formy poboru podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego na 2017 r.,
obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2017, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2016r. (M. P. poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt. do kwoty 45,00 zł za 1 dt.
§ 2. Pobór podatku od osób fizycznych następuje w drodze inkasa przez inkasentów. Wynagrodzenie za
inkaso określa Uchwała Nr XLII/256/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr
180, poz. 2348), zmieniona Uchwałą Nr VI.46.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 19 marca 2015r. (Dz. Urz.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 909).
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV.110.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku
(Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4153).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Baruchowo
Jarosław Komorek

1) zmiany
2) zmiany

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
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