UCHWAŁA NR XLVI/402/2014
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze
inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art.6 us
RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 z kwoty 61,37 zł. za 1 dt
do kwoty 57,20 zł. za 1 dt.
§ 2. 1. Podatnicy z terenu miasta wpłacają podatek w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku, w bankach lub
przekazem pocztowym na konto Urzędu Miejskiego w Więcborku.
2. Podatnicy z terenu wsi podatek płacą u inkasentów, na których w sołectwach wyznacza się sołtysa,
w bankach, w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku lub przekazem pocztowym na konto Urzędu Miejskiego
w Więcborku.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 listopada 2013 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz poboru podatku w drodze inkasa.
§ 4. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.
§ 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 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Więcborku
Józef Kujawiak
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UZASADNIENIE
Na odbywających się przed podjęciem uchwały określającej wysokość stawek posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w
Więcborku ustalających cenę żyta konieczną do wymiaru podatku rolnego szeroko konsultowano jej wysokość i wpływ
na sytuacje społeczną wsi oraz możliwości finansowe rolników do ponoszenia obciążeń z tytułu podatku rolnego.
Obniżenie maksymalnej stawki podanej w obwieszczeniu Prezesa GUS podyktowane zostało panującą na terenie naszej
gminy sytuacją społeczną i finansową rolników.
Wysokość wynagrodzenia za inkaso określono odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku nr XII/93/2011 z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat
lokalnych.
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