
ADA GMINY NADARZYN 
(szOstej kadencji) 

ul. Mszczonowska 24 
05-830 Nadarzyn 
tel. 22 729 81 94 

Uchwala Nr XXXVIII/387/2013 
Rady Gminy Nadarzy 

z dnia 28 listopada 2013 roku 

w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./ 
i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm./ oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt. 2 ustavvy z dnia 
20 lipca 2000 roku o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych innych aktOw 
prawnych /t.j. Dz. U. z 2011r Nr 197,poz. 1172 ze.zm . / Rada Gminy Nadarzyn uchwala 
co nastgpuje: 

§1 
Obniia sic ceng skupu iyta ogloszonq w Komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu 
Statystycznego z dnia 18 paidziernika 2013 roku w sprawie gredniej ceny skupu 
Zyta za okres jedenastu kwartalow poprzedzajqcych kvvartal poprzedzajqcy rok 
podatkowy 2014 wynoszqcq 69,28 zi za 1 dt* 
/ Monitor Polski z dnia 22 paidziernika poz. 814 / do kwoty 40,00 zi za 1 dt* kyta. 

§2 
°plata 40,00 zi za ldt* iyta przyjmowana jest jako podstawa do obliczenia podatku 
rolnego w 2014 roku na obszarze Gminy Nadarzyn. 

§ 3  

Traci moc uchwala Nr XXVII/287/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 
2012r w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2013 /Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 
poz. 9065/. 

§4 
Wykonanie uchwaly powierza sic Wojtowi Gminy Nadarzyn. 

§5 
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogioszenia w Dzienniku Urzgdowym 
WojewOdztwa Mazowieckiego, nie wczegniej jednak nii z dniem 1 stycznia 2014 r. 

* dt = 1 kwintal = 1/10 tony 
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