UCHWAŁA NR XXXV/214/2021
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 26 listopada 2021 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Na

podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się 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, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. (M.P.2021.951.)
z kwoty 61,48 zł za 1 dt. do kwoty 56,00 zł za 1 dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrazów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/214/2021 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Opublikowany w Monitorze Polskim pod poz. 951 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2021 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, ustala cenę
żyta na poziomie 61,48 zł za 1 dt. Uchwała Rady Gminy w Obrazowie obniża tą cenę do wysokości
56,00 zł za 1 dt.
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych
( Dz.U. z 2018, poz. 1027 t.j.) projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Świętokrzyską Izbę
Rolniczą. Opinia Izby jest pozytywna i przedkładam ją w załączeniu.
Uwzględniając sytuację ekonomiczną producentów rolnych, dbając jednocześnie o dochody własne
Gminy, zasadnym jest obniżenie ceny skupu żyta do kwoty 56,00 z 1 dt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 137F16AB-8E7F-41E6-8D15-E6E8FA049665. Uchwalony

Strona 1

