
 
UCHWAŁA XVI / 90 / 11 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 30 listopada 2011 roku 

 
w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów 

rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2012,  
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.159, z póź. zm.) oraz art. 6 ust.3 i art.6b ustawy z dnia 15 listopada 
1984 o podatku rolnym (t.j. Dz.U z 2006r Nr 136 poz. 969 z póź. zm),w oparciu o komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 795poz.969) 
– Rada Gminy Cegłów uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Obniża się cenę 1 q żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego od kwoty 
74,18 zł do kwoty 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote ), jako podstawę do 
opodatkowania podatkiem rolnym na obszarze Gminy Cegłów w roku 2012. 
 

§ 2 
1. Zarządza się pobór podatku określonego w § 1 w drodze inkasa. 
2. Zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatku, o którym 
mowa w §1 przez podatnika bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy. 
3. Ustala się sołtysów poszczególnych wsi inkasentami podatku rolnego na terenie Gminy 
Cegłów. 
4. W przypadku choroby lub dłuższej niezawinionej nieobecności inkasenta, poboru podatku 
rolnego dokona, poza godzinami urzędowania, wyznaczony przez Wójta Gminy Cegłów 
pracownik Urzędu Gminy. 
 

§ 3 
1. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego określa odrębna uchwała. 
2. Wyznacza się terminy rozliczenia inkasentów z pobranych kwot podatku rolnego na dwa 
kolejne dni następujące po dniu, który jest terminem jego płatności. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i dotyczy roku podatkowego 2012. 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 
Uzasadnienie: 
Pobór podatku rolnego należy do zadań własnych Gminy. Maksymalna wartość 1 q żyta 
służąca ustaleniu podatku jest podawana corocznie przez Prezesa GUS. Rada Gminy może 
obniżyć cenę 1 q żyta od kwoty podanej przez GUS.  


