
UCHWALA NR 2331XXXi2021 

RADY GMINY NOWE MJASTO 


z dnia 191istopada 2021 r. 

w sprawie obniienia ~redDiej ceny skupu tyta przyjroowaoej jako podstawa do obliczenia podalku 
rolnego DS rok 2022 

Na podstawie art. 18 uslo 2 pkt 8 ustawy z doia 8 marea 1990 r. 0 samoTZlJdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) omz art. 6 us!. 3 ustawy z doia 15 listopada 1984 r. 0 podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 333) Rada Gminy Nowe Miaslo uchwala, co nast1tPuje: 

§ 1. Obniza si~ sredni!) cen~ skupu tyla do ce[6w wymiaru podatku rolnego, ogloszool) 
w Komunikacie Prezesa Gt6wnego Urz~du Statystycznego z dnia 20 paidziemika 2021 r. w sprawie sredniej 
ceny skupu tyla za okres 11 kwartal6w b~IJCll podstawl) do uSlalenia podalku rolnego os rok 2022, z kwoty 
61,48 za I dt [qJ do kwoty 40,00 zl za I dt [q]. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem I stycznia 2022 r. 

EWOD~lCZI\CY 
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Uzasadnienie 

do proje-ktu uchwaty w sprawie obniienia ~redDiej ceny skupu iytll prLyjmowanej jako podstawa 
do oblkzenia podatku rolnego na rok 2022 

W mysl art. 18 usC 2 pkt 8 uSlawy 0 samorntdzie gminnym do wyl~cznej wlaSciwosci rady gminy nalei}' 
podejmowanie uchwal w sprawach podatk6w i optat w granicach okreS lonych odr~bnymi ustawami. 

Zgodnie z USIaW~ z dnia 151istopada 1984 r. 0 podalku rolnym podatek rolny wynosi: 

a) od 1 ha przeliczeniowego uzytk6w rolnych stanow iijcych gospodarstwo mine - r6wnowartoSt pieni~ij 
2,5 q iyta; 

b) od I ha fizycznego uZylk6w rolnych oie stanowillcych gospodarsrws rolnego - rownowartosc pienilfzna 
5 q zyta, 

obliczonych wedlug sredniej ceny skupu tyta za II kwartal6w popn:edzaj:Jcych kwartal poprzedzajijcy rok 
podatkowy. 

Z komunikatu PrezesQ GI6wnego Urzydu Statystycznego z dnia 20 paidziemika 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 
951) wynika , ze srednia cena skupu iyla za olues II k'wartal6w poprzedzaj~cych kwartal poprzedzajllc), rok 
podatkowy 2022 wyniosla 61,48 zl za I dt [q] . 

Przyjmuj~c do wymiaru ww. cent; podalek rolny wynioslby : dla gospodarstw rolnyeh - 153,70 zl za 1 ha 
przeliczeniowy, a dla pozostatych uzytk6w rolnych 307,40 z.a 1 ha tizyczny. 

Na podstawie an . 6 us!. 3 ustawy 0 podalku rolnym radzie gmi ny przysluguje uprawnienie do obniienia ceny 
skupu tyta ogloszonej przez GUS. W ZWi4Zku l powyzszym aby zapobiec draslycznemu obciilieniu 
podatnik6w i jednoczesnie zapewnic odpowiednie wplywy do budtetu gminy proponuje si~ obnizyc cent; 
skupu tyta oglosZ<) przez GUS z kwoly 61,48 za I dt do 40,00 21 za I dt. 

Po obnizeniu srooniej cen), tyta stawki podatku rolnego wynioS<l: 100,00 zl za 1 ha przeliczeniowy grun16w 
slanowi'lcych gospodarstwo oraz 200,00 zl za I ha fizyczn)' pozostalych utytk6w rolnych i Die ulegnlt 
zmianie w slosuoku do 2021 roku . Ulrzymanie slawek na ww. poziomie zapewni gminie wJHYwy do budi:etu 
w wysokosci ok. 253 189,00 zl. 

Wedlug projekt6w uchwal ~~cych w opracowaniu oa dzien 15 listopada 2021 T. w sllsiednich gminach 
wysokosc ceny Zyta i podatku rolnego oa rok 2021 przedstawia si~ nast.-:pujIlCO: 

I. gmina Joniec - cena tyla - 50,00 zl; stawka za I ha przeliczeniowy - 125,00 zl, stawka za 1 ha fizyczny ~ 
250,00 zl; 

2. gmina Sochocln - cena trta - 49,35 zl; stawka za 1 ha przeJiczeniowy - 117,50 zl, stawka za I ha fizyczn)' 
- 235,00 zl; 

3. gmina Swiercze - cena tyta - 49,00 zl; slawka za 1 ha przeliczeniowy - 125.50 zl, stawka za I ha fi zyczny 
- 245,00 zl; 

4. gmina Ojrzen - cena tyta - 60,00 zl; stawka za 1 ha przeliczeniowy - 146,38 zl, stawka za I ha fi zyczny
292,75 zl. 
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