
UCHWAŁA NR LIX/495/2022 
RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                              
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zmianami) oraz art.  6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 333) 

Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje: 

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M. P. z 2022r., poz. 995) przyjmowana jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rokietnica w 2023 roku obniża się z kwoty 74,05 zł za dt do 
kwoty 66,00 zł za dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Rokietnica 

 
 

Izabela Dziamska 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LIX/495/2022 
RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 7 listopada 2022 roku  
 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  
  
 Ustawą  z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 333)               
w świetle art. 6 ust. 3 Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta. Średnią 
cenę skupu żyta ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ogłaszanego w Monitorze Polskim. 
W komunikacie z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 
11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023, Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za dt. (M.P. z 2022 
roku, poz. 995) 
W uchwale postanowiono obniżyć cenę skupu żyta a jednocześnie urealnić stawkę podatkową na 
2023 rok przez podniesienie jej w stosunku do ceny obowiązującej w roku 2022 do kwoty 66,00 zł, 
tj. o 10,00 zł. Waloryzacja stawki podatkowej pozwoli utrzymać realne dochody Gminy dla 
realizacji zadań własnych przy stopniu inflacji 11,8% podanym w Komunikacie GUS-u z dnia 
15.07.2022r. (M.P. z 18.07.2022r., poz. 696). 
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