
UCHWAŁA NR XXXVII/486/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) 
uchwala się co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z dnia 20 października 2021r. 
poz. 951), w kwocie 61,48 zł za 1 dt - do kwoty 53,00 zł za 1 dt, która będzie przyjmowana jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na rok 2022. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333) 
podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzająch kwartał poprzedzający rok podatkowy. 

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podsatwie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ogłszanego w Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski„ w terminie do dnia 20 października 
roku poprzedzający rok podatkowy. 

Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. (M.P. 
z dnia 20 października 2021r. poz. 951) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt. 

Stosownie do treści art. 6 ust. 3 z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona 
do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 

Średnia cena żyta na rok 2022, przyjęta w przedłożonej uchwale, jest obniżona do ceny żyta do kwoty 
53,00 zł. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Zbigniew Barcikowski 
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