Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
rok 2022 na obszarze Gminy Stara Biała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok
podatkowy 2022 na obszarze Gminy Stara Biała, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 951), z kwoty 61,48 zł za 1 dt
do kwoty 52,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 r.
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UZASADNIENIE

Podatek rolny ustalany jest na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333). Stanowi on równowartość pieniężną odpowiednio 2,5 q żyta (w
przypadku gospodarstw rolnych) lub 5 q żyta (w przypadku działek rolnych), obliczoną wg średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Cena ta na 2022 rok została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 951) i wynosi
61,48 zł za 1 dt (cena ta uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 2,93 zł).
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym "Rady gmin są
uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy".
Proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta do wysokości 52,00 zł za 1 dt. Uchwalona
stawka, wynosić będzie 84,58 % stawki przyjętej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego(w roku ubiegłym stawka wynosiła 85,40 % stawki maksymalnej).
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