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UCHWAŁA NR XLI/168/2020
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Iwaniska 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity:Dz. U. 

z 2020 r. poz 713 z późn. zm.) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tekst 

jednolity:Dz. U. z 2020 r. poz 333 ) uchwala się,co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021(M.P. 
z 2020 r. poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwaniska. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/101/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(tekst jednolity:Dz. U. z 2020 r. 
poz 333 ) rady gmin są uprawnione do obniżania średniej ceny skupu żyta . 

Średnią cenę skupu żyta ustala się -stosownie do przepisu art.6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym-na podstawie 
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim,w terminie do dnia 
20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. ogłoszono,że 
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt(Oznaczenie ,,dt” oznacza 1 decytonę i jest równowartością 
1 kwintala(1q) czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi). 

Brak uchwały rady o obniżeniu średniej ceny skupu żyta oznacza,że do obliczenia podatku rolnego 
zastosowanie ma średnia cena skupu żyta ogłoszona Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2020 r. 

Projekt uchwały zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 
40,00 zł za 1 dt, co oznacza utrzymanie ceny żyta do podatku rolnego na poziomie roku 2020. 

Projekt przedmiotowej uchwały przesłany został-zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o Izbach Rolniczych- do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w celu zaopiniowania. 

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


