
Uchwała Nr XXIV/139/2021 
Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 333) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i poz. 1834) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 951), przyjmowaną jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na 2022 rok, do kwoty 56,00 zł za 1 dt żyta. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/93/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6346). 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jarosław Cyrankowski 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 333) rada gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa 

obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.  

Średnia cena skupu żyta, będąca podstawą obliczenia podatku rolnego na 2022 rok, określona na 

podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku wynosi 

61,48 zł za 1dt.  

W projekcie uchwały zaproponowano obniżenie o 8,92% średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,48 zł 

za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt. Proponowana obniżona cena skupu żyta jest wyższa od ceny 

obowiązującej w 2021 r. o 5,00 zł.   

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 

z późn. zm.) projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą 

z siedzibą w Przysieku. 

 

 Przewodniczący Rady 

  

Jarosław  Cyrankowski 

 

Id: 6EBB714E-3EBC-4B4F-9C65-BCE2F35F4843. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



