
UCHWAŁA NR LXIV.406.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 na obszarze 
Miasta i Gminy Kunów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), uchwala się, 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 
jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M. P. z 2021 r. 
poz.951 ) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV.266.2020 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 27 listopada 2020 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta 
i Gminy Kunów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

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 i 1834) wyłączną kompetencją rady gminy jest podejmowanie decyzji w sprawach podatków 
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), rady gmin są uprawnione do obniżenia 
ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze danej gminy. 

Zgodnie z art.6 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku rolnego obliczana jest na podstawie średniej ceny 
skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia 
cena żyta obliczana jest przez Główny Urząd Statystyczny i opublikowana w Monitorze Polskim w formie 
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Z komunikatu Prezesa GUS 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 (M. P. z 2021 r. 
poz. 951) wynika, że średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt. 

Uchwała  zakłada obniżenie ceny skupu żyta  do ceny 55,00 zł za 1 dt. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę. 

Opracował: 

Referat Finansowy 
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