
Uchwała Nr VIII/71/2011  
Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 28 października 2011 r.  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada  
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) uchwala się  
co następuje:  

 

     § 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969 z dnia 25.10.2011r.)  
z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 38,00 zł za 1 dt.  

     § 2. Traci moc uchwała Nr XXX/210/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 października 2009 r. 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 

     §  3.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Pyzdrach  
/-/ Elżbieta Kłossowska  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 28 października 2011 r. 

 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  

 
 
 

 
Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity:  
Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) upoważnia Radę Miejską do obniżenia cen skupu 
żyta przyjmowanych jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 
Korzystając z tego upoważnienia, Rada obniżyła w uchwale cenę skupu żyta określoną  
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.  
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Pyzdr 
/-/ Krzysztof Strużyński  


