	
 
 
UCHWAŁA NR .XII/56/03/ RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 16.XII. 2003r. 
W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 rok oraz wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego. 
Na podstawie art. 6 ust. 2 art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jednolity tekst z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz. 431 , z 1994 r. Nr l poz. 3, z 1996 r. nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, i Nr 137, poz. 926" z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568), oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. , Nr 142, poz. 591 , zm. Z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, i Dz. U. Nr 113, poz. 984) art. 4, ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718) RADA GMINY w WIŚLICY uchwala co następuje: 
§1 
1.Ogłoszoną średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. podaną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r. (M. P. Nr 49 poz. 771 ) w wysokości 34,57 zł za l kwintal żyta obniża się do kwoty 32,00 zł , którą przyjmuje się jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2004 r. 
2.	Określa się wzory deklaracji i informacji na podatek rolny w brzmieniu określonym w załączniku Nr l i Nr 2 do Uchwały . 
§2 
Traci moc uchwała Nr III/l 2/2002 r. z dnia 16 grudnia 2002 r. 
§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004r. 


