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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372[1]), 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 20 października 2021 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 951), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta  będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2022 na obszarze Gminy Mszczonów, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za dt na kwotę 56,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 

 
 

[1] zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 333) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających 
kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
obszarze gminy. 

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa powyżej, 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 rok podatkowy 2022 Komunikatem z dnia 20 października 2021 r. Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego (M. P. z 2021 r. poz. 951) ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 w wysokości 61,48 zł za 1 dt. 

W przedkładanym Radzie Miejskiej projekcie uchwały zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu 
żyta z kwoty 61,48 zł za 1 dt na kwotę 56,00 zł za 1 dt, tj. o 8,91%. 

Mając na uwadze powyższe, wysokość podatku rolnego na 2022 rok pozostaje bez zmian w stosunku do 
roku podatkowego 2021 i wynosi: 

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów (dotyczy gruntów gospodarstw rolnych) - 140,00 zł, tj. obniżenie 
o 13,70 zł, 

- od 1 ha gruntów pozostałych – 280,00 zł, tj. obniżenie o 27,40 zł. 

Skutki obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 
obszarze Gminy w roku podatkowym 2022 (tj. różnica pomiędzy dochodami jakie Gmina mogłaby uzyskać 
stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS, a dochodami jakie powinna 
uzyskać przy zastosowaniu obniżonej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie uchwały) wynoszą: 
72.166,00 zł. Dane przyjęte do wyliczenia wysokości skutków są danymi szacunkowymi ustalonymi na 
podstawie danych o powierzchni opodatkowania wg stanu na dzień 31 października 2021r., które mogą ulec 
zmianie. 
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