
UCHWALA NR XXIII.151.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 listopada 2020r. 

w sprawie obniZenia sredniej ccny skupu :iyta do cel6w wymiaru podatku rolnego 
na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z p6Zn. zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 roku 0 podatku rolnym (Dz.U. z 2020r., poz. 333) - Rada Gminy Baboszewo uchwala co 
nastypuje: 

§ 1 

Obniza siy sredni'l ceny skupu zyta do cel6w wymiaru podatku rolnego ogtoszon'l w 
Komunikacie Prezesa Gt6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 19 pazdziernika 2020r. w 
sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartat6w byd'lc'l podstaw'l do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020r. , poz. 982) z kwoty 58,55 zt za 1 dt do kwoty 
52,00 zt za I dt. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza siy W6jtowi Gminy. 

§3 

I. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
2. Uchwala w<.:hodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAL Y NR XXIIl.151.2020 

RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 30 li stopada 2020r. 

Rada Gminy na podstawie ali. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 Iistopada 1984 r. 0 podatku roInym 
(Dz. U. z 2020r., poz. 333) uprawnionajest do obnizenia ceny skupu zyta, przyjmowanej jako 
podstawa obIiczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Gl6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 19 
pazdziernika 20201'. (M.P. z 2020r. , poz. 982) srednia cena skupu zyta za okres I I kwartal6w 

poprzedzajqcych kwartal poprzedzajqcy rok podatkowy 202 1 wyniosla 58,55 zl za I dt. 
Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku 

rolnym. Podatkiem rolnym opodatkowane sq grunty sk lasyfikowane w ewidencji grunt6w i 
budynk6w jako uzytki roIne, z wyjqtkiem grunt6w zajytych na prowadzenie dzialalnosci 
gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza. 
Dla grunt6w gospodarstw rolnych podatek rolny wynosi r6wnowartosc pienic;znq 2,5 q zyta od I 
ha przeliczeniowego. Dla grunt6w nie wchodzqcych w sklad gospodarstw rolnych podatek rolny 
wynosi r6wnowartosc pienic;znq 5 q zyta od I ha fizycznego. 
Obnizenie sredniej ceny skupu zyta przyjc;tej jako podstawa obIiczenia podatku rolnego na 
obszarze Gminy w 202 1 r. z kwoty 58,55 zl do kwoty 52,00 zl podyktowane jest trudnq sytuacjq 
ekonomicznq producent6w rolnych. 
W powyzszym stanie rzeczy podjycie niniejszej uchwaly jest w pelni uzasadnione. 
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