
UCHWAŁA NR XXVI/245/2020 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Santok na rok podatkowy 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 333) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 
Santok na rok podatkowy 2021 z 58,55 zł za 1 q do 54,00 zł za 1 q. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 333) podatek rolny za rok podatkowy
wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5
q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia
20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2021 (M.P.z 2020 poz.982) ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 333) Rada gminy jest
uprawniona do obniżenia ceny skupu, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
gminy.

Ze względu na straty jakie ponieśli rolnicy w 2020r. w związku z suszą proponuje się obniżyć ustawową
cenę żyta do 54,00 zł za 1 q.

Projekt przedmiotowej uchwały został przesłany - zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995r.
o izbach rolniczych - do Lubuskiej Izby Rolniczej celem zaopiniowania.
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