
UCHWAŁA NR XLIII/330/22 
RADY GMINY W KIJACH 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 333 z późn. zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 poz. 995 ) z kwoty 
74,05 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2023 roku. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Ewelina Lasak 
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Uzasadnienie 

Podstawę stanowi art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 333 z późn. zm.). 

Na podstawie art. 6 ust. 1 przedmiotowej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi: 

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

od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według 
średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. 

Art. 6 ust. 2-3 brzmi: Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, 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.  

Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w formie uchwały. 

W Monitorze Polskim (poz.995) ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 
19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego w 2023 roku. Cena wynosi: 74,05 zł za 1q. 

Mając na celu powyższe, ustalając stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2023 podjęcie 
niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr Ewelina Lasak  
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