
                

Uchwała Nr  165/XXI/2012
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 22 listopada 2012r

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 
rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2013 roku.

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

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:
 

§ 1.

Obniża się średnią cenę żyta określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia  19 października  2012r.  w  sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  pierwszych  trzech 
kwartałów 2012 r.(M.P.z dnia 24 października 2012  poz. 787)  z kwoty 75,86 zł do kwoty 42,00 zł 
za 1q - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wyszogród 
w 2013 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 69/IX/2011 zd nia 23 listopada 2011r

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiazującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.



PROJEKT
                                         UCHWAŁA NR 
                        RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD
                             z dnia  22 listopada 2012r 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień 
dotyczących tego podatku na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminym ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) oraz art. 5, art. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. -O podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z póź 
zm. ), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011r., Nr 95, poz. 961)

             Rada Gminy i Miasta Wyszogród, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha 
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętychna prowadzenie działalności gospodarczej – 18,38 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym -10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,48 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowe.

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, grunty i budynki lub ich części zajęte na cele 
kultury,bezpieczeństwa publicznego, ochrony pożarowej i pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej oraz grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków 
jako " dr".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr 70/IX/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 listopada 2011 
roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 



Województwa Mazowieckiego, z moca obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 roku.


