
UCHWAŁA NR XXXVI/245/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze Gminy Cielądz przyjmowanej jako 
podstawa obliczania podatku rolnego na 2023 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022 r. poz. 995) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M. P. z 2022 r. poz. 995) z kwoty 74,05 zł za 1 dt do 
kwoty 68,00 zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy 
Cielądz na rok podatkowy 2023. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podstawę opodatkowania 
podatkiem rolnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych dla gruntów rolnych, natomiast dla gruntów 
pozostałych nie stanowiących gospodarstw rolnych – liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów 
i budynków. 

Podatek rolny na rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt od 1 ha przeliczeniowego dla 
gruntów gospodarstw rolnych, dla gruntów pozostałych od 1 ha równowartość pieniężną 5 dt żyta. 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2023 określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 74,05 zł za 
1 dt. (M.P. z 2022 poz. 995 z dnia 19 października 2022r.). 

Projekt uchwały zawiera propozycję obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej                   
w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 68,00 zł za 1 dt., gdyż na podstawie 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rada Gminy posiada uprawnienia do 
obniżenia tej ceny. 

Biorąc pod uwagę obniżoną cenę żyta podatek rolny w 2023 roku wynosić będzie: 

- z jednego hektara przeliczeniowego – 170,00 zł 

- z jednego hektara fizycznego – 340,00 zł. 

Obniżenie ceny skupu żyta przez Radę Gminy ma na celu złagodzenie obciążeń finansowych podatników 
podatku rolnego. 

Zgodnie z art. 5a ustawy z dn. 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych projekt uchwały został skierowany 
w dniu 10 listopada br. do zaopiniowania przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5D50CBAF-AA68-4123-BB8F-D71308E84918. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



