
UCHWAŁA NR XLII/275/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego 
na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), 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 Turku uchwala, co następuje : 

§ 1.  
Obniża się do wysokości  46,00 zł za 1 dt średnią cenę skupu żyta 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 (M. P.               
z 2021 r. poz. 951). 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 

      Mariola Kadrzyńska-Siwek
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XLII/275/21  

Rady Miejskiej Turku  
z dnia 18 listopada 2021 r.  

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku 
rolnego na 2022 rok 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 
1 ha przeliczeniowego gruntów wymienionych w ustawie o podatku rolnym (art. 4 ust. 1 pkt 1) – 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta i (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. Średnią cenę żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z ust. 3 art. 6 ww. 
ustawy rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2, przyjmowanych jako 
podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2021 r. 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. Burmistrz Miasta Turku proponuje obniżyć średnią 
cenę skupu żyta do 46,00 zł za 1 dt, zachowując ją na poziomie 2021 r.  

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. 
Zaproponowana cena pozwoli na osiągnięcie w roku 2022 dochodów z tytułu podatku rolnego           

w kwocie około 50.000 zł.
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