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U CH W A Ł A  NR .................................... 
RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

z dnia ................................................ 2021r. 
 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku 
rolnego na terenie gminy. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) i art.6 ust.2 i 3  ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2020r. , poz. 333 ze 
zm.) 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. z 2021 r., 
poz. 951) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst  jednolity: Dz.U. z 2019r., 
poz. 1461 ze. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
                                                                                     
§ 1. Obniżyć cenę 1dt  żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego 
na  
2022 rok  z  kwoty  61,48 zł za 1dt do kwoty 48,00 zł za 1dt  na obszarze Gminy  Izbica 
Kujawska. 
 
                                                     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 
 
                                                        
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego. 
 
                                                        
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2022 roku.      
 
     

BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 
 
 
 
 
                                                                                                 



Uzasadnienie do Uchwały Nr ……… 
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej 
z dnia ………….2021 r. 

 
 
 Podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na rok następny jest komunikat 
Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszony w Monitorze 
Polskim ( M.P. z 2021 r., poz. 951) 
 Zgodnie z niniejszym komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 
roku   średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów  poprzedzających rok podatkowy  
2022  wynosi  61,48 zł. za 1 dt. 
 W myśl obowiązujących przepisów , zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 333 ze zm.) Rady 
Gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę 
obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.   
 W związku z wciąż panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,  
obostrzeniami, które również w rolnictwie nie są bez znaczenia powodując negatywne 
skutki poprzez obniżenie dochodów gospodarstw rolnych. Przejawem jest drastyczny 
spadek (na granicy opłacalności) cen za trzodę chlewną jak również skaczące ceny 
żywca, a nade wszystko galopujące ceny za nawozy sztuczne - Rada Miejska w Izbicy 
Kujawskiej za zasadne uznała obniżenie ceny żyta przyjmowanej jako podstawę do 
obliczenia podatku rolnego na rok 2022 do kwoty 48,00 zł. za 1dt. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                     
                                                                      


