
UCHWAŁA NR XXXI/194/2021 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022 

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 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 333) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta 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 (q) do kwoty 59,00 zł za 1 dt (q).  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie  ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego                          
w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wskazanie różnic między dotychczasowym                              
a projektowanym stanem prawnym: 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny 
żyta, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Komunikat zostaje ogłoszony w terminie do 
20 października roku poprzedzającego rok podatkowy w Monitorze Polskim. 

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym                            
w szczególności skutków finansowych: 

Podatek rolny stanowi dochód budżetu gminy. Obniżenie ceny skupu żyta przez Radę Gminy ma na celu 
złagodzenie obciążeń finansowych podatników podatku rolnego. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, 
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

W dniu 08.11.2021 r. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku pismem nr L.dz.921/KPIR/2021 
zaopiniowała pozytywnie przestawiony projekt uchwały.  
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