
UCHWAŁA NR XXXIV.223.2021

RADY GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 listopada 2021 r.

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na rok 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 z późn. zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) - Rada Gminy Baboszewo uchwala,
co następuje:

§ 1

Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  ogłoszoną  w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021  r. w
sprawie  średniej  ceny  skupu  żyta  za  okres  11  kwartałów  będącą  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 54,00 za 1 dt.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczyki



UZASADNIENIE
 DO UCHWAŁY NR XXXIV.223.2021

RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 30 listopada 2021 r.

Rada Gminy na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  333) uprawniona  jest  do  obniżenia  ceny  skupu  żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

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

Zasady ustalania podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym. Podatkiem rolnym opodatkowane są grunty sklasyfikowane w ewidencji  gruntów i
budynków  jako  użytki  rolne,  z  wyjątkiem  gruntów  zajętych  na  prowadzenie  działalności
gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Dla gruntów gospodarstw rolnych podatek rolny wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta od
1 ha przeliczeniowego. Dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych podatek
rolny wynosi  równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 ha fizycznego.
Obniżenie  średniej  ceny skupu żyta przyjętej  jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze Gminy w 2022 r. z kwoty 61,48 zł do kwoty 54,00 zł podyktowane jest trudną sytuacją
ekonomiczną producentów rolnych.
W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


