
UcEwAŁA NR IIl 15 /2010
RADY MIEJSKIEJ GNIEWKOWO

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie obniźenia ceny skupu zyta do celów rrymiaru podatku ro|nego na rok 2011

Na podstawie alt' 18 ust. 2 pkt 8, ań.40 ustl, ań.4l ust' l i art.42 ustawy z dnia 8 ma.ca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jędnoliry: Dz.U. z 2001 I' Nr 142, poz. I59Ii z2002 r. Nr 23, poz. 22o, Nr 62, pof' 558, NI l 13'
poz.984,Nr 153, poz. 1211,Nr214,poŁ.1806;22003 r.Nr 80, poz.' jt 't,Nt 162, poz.1568; z2OO4r.Nr tO2,
poz' l055l Nr i16, poz. 1203, z 2005 ł. Nr |12, poz. |441,z2006 |. NI 17, poz. l28, NI l81, poz' |337 i z20o7r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.914,Nt I73, poz.\218, z 2008r. Nr I80, poz. 1l , Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420; 2010r. Nr 28 poz.I42, nr 28 poz. t46,Nr 106 poz.675) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia l5 listopada 1984
|. o podatku rolnym (tękst jednolity: Dz.U' z2006 r. Nr 136, pof' 969, z2006l' Nr l9l, poz. t412, Ni249, poz.
1825, NI245, poz' 1.7.75 i z200,7|'NI I09, poz.747' z2oo8 LNr 116, poz'730 iNr 237, poz. 1655 oftzz2oó9 f.
N. 56, poz.458; z 20l0f' Nr 96 poz' 620) Rada Miejska uchwala, co następuje :

$ 1. obniża się cęnę skupu żyta do celów rtymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Plezesa
Głównego Urzędu statystycznego zdnia 19 pazdziemika 2010r. wsprŃe śiedniej óeny skupu iyta za okres
pielwszJch trzech kwańałów 2010r. (M.P' Nr 76, poz.960) zkwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 36,00zł za 1 q'

s 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gniewkowa.

s 3. Uchwała wchodzi wŹycie zdniem l stycz-nia 2ollr' i podlega publikacji w Dzienniku Urzędovym
wojewódzhva Kuj awsko.Pomorskiego'
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' r.to.vń 'uoy gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu zyta

okreśionego, przłjmowanego jako podsta'wa obliczenia podatku rclnego na obszarzE gm]^y.
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