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UCHWAŁA Nr XLI/245/14
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego w 2015 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r. poz. 40.) oraz Komunikatu Prezesa GUS
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz.935) Rada Gminy Waganiec uchwala, co
następuje:
§ 1. Obniża się kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Waganiec na 2015 rok z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt.
§ 2.1. Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa, w kasie Urzędu Gminy w Wagańcu lub na konto
Gminy Waganiec.
2. Do poboru podatku ustala się inkasentów określonych uchwałą nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec
z dnia 14 czerwca 2011 roku zmienionej uchwałą Nr XV/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, uchwałą
Nr XXI/119/12 z dnia 20 września 2012 roku i uchwałą Nr XXX/172/13 z dnia 6 września 2013 roku.
3. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Waganiec z dnia
14 czerwca 2011 roku w sprawie określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień nie późniejszy niż 5 dzień po terminie poboru wg
ustalonego harmonogramu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.
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