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UCHWALA N~ XXXI.199.2021 

Rady Gm'iny Siubice 


z dnia 25 Iistd,pada 2021 roku 


w sprawie: obnizenia sredniej ceny s~upu iyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolne~o na terenie gminy Siubice na 2022 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorz'1dzie gminpym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ) oraz 
art.6 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lis:topada 1984 roku 0 podatku rolnym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 333) w zwi'1zku IZ komunikatem Prezesa G16wnego Urzydu 
Statystycznego z dnia 20 pazdziemikia 2021 r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta 
za okres 11 kwarta16w byd'1cej podstaw'1 do ustalania podatku rolnego na rok 
podatkowy 2022 (M.P. z 2021 r., pbz. 951), Rada Gminy Siubice uchwala, co 
nast~puje : 

§ 1 

Obniza siy sredni'1 ceny skupu zyta ogloszon'1 w Komunikacie Prezesa 
G16wnego Urzydu StatystycznegQ z dnia 20 pazdziemika 2021 roku w sprawie 
sredniej ceny skupu i:yta za okr~s 11 kwarta16w, byd'1cej podstaw'1 do ustaleni 
podatku rolnego na rok podatkoWy 2022 (M.P. z 2021 poz. 951) z kwoty 61,4 
zl za 1 dt do kwoty 51,48 zl za 1 dt (decytona). 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Slubice. 

§ 3 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6d~a 

Mazowieckiego i wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwaly nf XXXI.199.2021 


Rady G1iny Siubice 

z dnia 25 list?pada 2021 roku 


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 0 podatku 
rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ), rady gmin dla potrzeb 
naliczania podatku rolnego, Sq, uprrwnione do obnizenia ceny skupu Zyta 
ogloszonej przez Prezesa GUS. SredIilia cena skupu Zyta za okres 11 kwarta16w 
poprzedzajqcych kwarta1 poprzedzaJqcy rok podatkowy 2022, ogloszona w 
Komunikacie Prezesa G16wnego Uriydu Statystycznego z dnia 20 pazdziernika 
2021 r. (M.P. z 2021 r., poz. 951) wynosi 61,48 zl za 1 dt. Wobec powyzszego, 
uwzglydniajqc mozliwosc budzetu gminy oraz majqc na uwadze sytuacjy 
ekonomicznq producent6w rolnych, zaproponowano obnizenie sredniej ceny 
skupu Zyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego w 2022 roku na terenie 
gminy Slubice z kwoty 61,48 zl do kwoty 51,48 za 1 dt. 

• y 

/a\ 'Oil tr 21' 01'. (j/!lIszewskJ 




