
Opublikowano w: 
M.P., poz. 595

                               Komunikat
      Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
                        z dnia 15 lipca 2013 r. 
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
                         w I półroczu 2013 r.

Na podstawie  art.  20  ust.  3  ustawy  z  dnia  12 stycznia  1991 r.  o  podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.  U. z 2010 r.  Nr 95,  poz. 613, ze. zm.)  ogłasza się,  iż  wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w I  półroczu 2013 r.  w stosunku do I półrocza 2012 r.  wyniósł  
100,9 (wzrost cen o 0,9%).

Opublikowano w:
M.P., poz. 828

Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 465) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej 
ceny  drewna  uzyskanej  przez  nadleśnictwa  za  pierwsze  trzy  kwartały  2013  r.,  
wyniosła 171,05 zł za 1m3.

Opublikowano w:
M.P., poz. 814

Komunikat 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 

będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł  za 1 dt.

Opublikowano w:
M.P., poz. 774

Obwieszczenie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. 
Nr  136,  poz.  969,  ze  zm.)  ogłasza  się,  iż  przeciętny  dochód  z  pracy  w  indywidualnych 
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł.


