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U CHWAŁ A Nr XXXIX.0007.329.2021 
Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na 2022 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.)- Rada Gminy 

w Siennicy uchwala, 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 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. 

( M.P. 2021 r. poz. 9517) z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 53,50 zł za ldt. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 3 
Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII.0007.316.2021 Rady gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 

2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanąjako podstawa obliczenia 

podatku rolnego na 2022 rok. 

§4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz .U. z 2020 r, 

poz. 333 ze zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi : 

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną - 2,Sq żyta, 

2) od I ha fizycznego gruntów - równowartość pieniężną - Są żyta 

obliczone 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. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 powyższego przepisu rady gminy są uprawnione do obniżenia cen 

skupu żyta, ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy 2022 ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2021 r. wynosi 61,48 zł za I dt. 

Proponuje się obniżenie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 
z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 53,50 zł za 1 dt. 
W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2022 r. będą stanowić kwoty: 

I. Grunty gospodarstw rolnych - równoważnik 2,5 q żyta od 1 ha· przeliczeniowego gruntów 
(2,5 q x 53,50 zł/q) = 133, 75 zł., z 1 ha w 2022 roku, 

2. Pozostałe grunty rolne tj. grunty poniżej I ha przeliczeniowego stanowiące użytki rolne 
- równoważnik 5 q żyta od 1 ha fizycznego gruntów (5 q x 53,50 zł/q) =267,50 zl., z i ha 

w 2022 r. 

od 2013 roku do 2021 roku stawka podatku rolnego z 1 hektara przeliczeniowego wynosiła 50 
zl za 1 dt. 

2021 rok - 58,55 zl za 1 dt Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10. 2020 r. - obniżono do 
kwoty 50 zł. 
2020 rok - 58,46 zł za 1 dt Komunikat Prezesa GUS z dni a19.10.2019 r. - obniżono do 
kwoty 50 zł 
2019 rok - 54,36 zł za 1 dt Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. -obniżono do 
kwoty 50 zł 
2018 rok - 52,49 zł za 1 dt Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. - obniżono do 
kwoty 50 zł, 
2017 rok - 52,44 zł za 1 dt Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. - obniżono do 
kwoty 50 zł. 
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Rada Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica 

glosowanie Uchwala w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na 2022 rok 

jednostka 

wynik 

data 

Rada Gminy w Siennicy 

Glosowanie zakończone wynikiem: przyjęto 

13 grudnia 2021 r. 

typ glosowanie jawne imienne większość 

Podsumowanie 

status 

ZA 

PRZECIW 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

Wyniki imienne 

lp nazwisko 

1 Broda 

2 Czajka 

3 Dąbrowska 

4 Jurkowski 

5 Kobyliński 

6 Kot 

7 Łojszczyk 

8 Majszyk 

9 Pa/dyna 

10 Pielasa 

11 Soczewka 

12 Soćko 

13 Wawryniuk 

14 Wróblewska 

15 Zgódka 

ilość 

13 

1 

o 

procent 

92.86 % 

status 

pula głosów 

oddanych głosów 

nieoddanych głosów 

7.14 % 

0% 

imię 

Robert 

Bartłomiej 

Hanna 

Zenon 

Michał 

Aleksander 

Teresa 

Stanisław 

Czesław 

Andrzej 

Monika 

Marek 

Daniel 

Magdalena 

Anna 

, 

Wydrukowano z systemu do obsługi posiedzeń stacjonarnych i zdalnych posiedzenia.pl 

_, 

głos 

ZA 

ZA 

I ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ilość 

15 

14 

1 

PRZECIW 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

ZA 

nieobecna 

ZA 

zwykła 

procent 

93.33 % 

6.67 % 


