
UCHWAŁA NR XXXV/242/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2020r., poz. 333) Rada Miejska w Żelechowie uchwala co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 (M.P 
z 2021r., poz. 951) z kwoty 61,48 zł za 1dt do kwoty 42,00 zł za 1dt 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym 
(Dz.U. z 2020r, poz. 333) rady gmin dla potrzeby naliczania podatku rolnego są uprawnione do obniżania 
cen skupu żyta ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena ta na 2022 rok 
ogłoszona została w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. 
i wynosi 61,48 zł za 1dt. (M.P. poz. 951). Projekt przedmiotowej uchwały przesłany został zgodnie z art. 5a 
ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych do Mazowieckiej Izby Rolniczej, która nie wniosła uwag 
i zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt (pismo L.dz.MIR/S/128/21 z dnia 4.11.2021r.) 

Wobec powyższego, uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną producentów rolnych podjęcie uchwały 
w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żelechowie 

 
 

Daniel Kocielnik  
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