UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JAKUBÓW
z dnia 25 października 2021 r.

PROJEKT

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na
terenie gminy Jakubów oraz zwolnień w tym podatku na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 3,
art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r. poz. 333)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ustaloną przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia ….. października 2021 roku (M.P. z dnia ……….
r. poz. …….) w kwocie …….. zł. za 1 dt. do kwoty ………. zł za 1 dt. i przyjmuje się w/w
obniżoną cenę skupu żyta do podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
Jakubów na 2022 rok.
§ 2. Zwalnia się z podatku rolnego grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej.
§ 3. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz poprzez
dokonanie wpłat na rachunek bieżący Urzędu Gminy Jakubów.
Wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dokona Rada
Gminy odrębną uchwałą.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku.
Wójt
(-) Hanna Wocial

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Jakubów w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2022 rok.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych
ustawach.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Komunikacie z dnia …… października 2021 roku (M.P. z dnia ……….. r. poz.
……) wynosi ……… zł. za 1 dt.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz.U. z 2020r. poz. 333) Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta,
określonej w wyżej wymienionym komunikacie przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze danej gminy.
Stawki podatku rolnego ustala się:
- dla gruntów gospodarstwa rolnego jako równoważność pieniężną 2,5q żyta – od 1 ha
przeliczeniowego,
- dla gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu jako równoważność pieniężną 5q
żyta – od 1 ha gruntów.
Ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową mieszkańców gminy, proponuje się
obniżyć średnią cenę skupu żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, z kwoty …….. zł. za
1 dt do kwoty …….. zł. za 1 dt przyjmowaną jako podstawą obliczenia podatku rolnego na
rok podatkowy 2022 na obszarze gminy Jakubów.
Propozycja ta podyktowana jest tym, iż na terenie gminy plony zbóż kształtują się poniżej
średniej krajowej. Obniżone zbiory zbóż, na które miały wpływ również niekorzystne
warunki atmosferyczne, będą wpływać również na zmniejszenie produkcji zwierzęcej w
gospodarstwach. Zatem ocenia się, że sytuacja ekonomiczno-finansowa rolników będzie
trudniejsza. Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Wójt
(-) Hanna Wocial

