
UCHWAŁA NR XXXVI/282/22 
RADY GMINY BEDLNO 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),  Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r. 
poz. 995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt  do kwoty 50,00 zł za 1 dt.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/215/2021 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. poz. 5863). 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Anna Ratajczyk 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 333) uprawniona jest do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania 
podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2022 r. (M. P. z 2022 r. poz. 995) średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Zasady ustalania 
podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333). 
Podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie grunty, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków 
niezależnie od powierzchni stanowiącej podstawę do opodatkowania. Dla gruntów gospodarstw rolnych 
podstawą do opodatkowania jest liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów 
klas użytków rolnych – stanowiąca równowartość pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego. Natomiast 
do pozostałych gruntów podstawą do opodatkowania jest liczba ha wynikająca z danych z ewidencji 
gruntów i budynków – stanowiąca równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha. Proponuje obniżenie średniej 
ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy w 2023 r. z kwoty 
74,05 zł do kwoty 50,00 zł tj. o 32,48% mniej niż maksymalna stawka określona przez GUS. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EE0E397C-A99C-4A7F-B710-E617908677B2. Uchwalony Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie



