
   
 

UCHWAŁA NR XLIII/264/2021 
RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 333), w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 poz. 951), Rada Gminy Gaworzyce uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku przyjmowaną jako podstawa do 
obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Gaworzyce w 2022 roku z kwoty 61,48 złotych do kwoty 
58,00 złotych za 1 kwintal.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Edward Białek 
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UZASADNIENIE 

 Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) 

podatek rolny za rok podatkowy oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów 

poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Rady gmin są uprawnione do obniżenia ww. ceny skupu 

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.  

 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. 

średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 

podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt.  

 Uchwałą nr XXVIII/179/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Rada Gminy Gaworzyce obniżyła 

średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 

58,00 zł za 1 dt. Na rok 2022 do celu wymiaru podatku rolnego proponuje się jej obniżenie z kwoty 61,48 zł 

za 1 dt do kwoty obowiązującej w roku 2021, tj. 58,00 zł za 1 dt. 
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