UCHWAŁA NR XXI/141/2020
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów będącej podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378 ), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333) Rada Gminy
w Wojciechowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
rok podatkowy 2021 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 982 ) będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Wojciechowice na 2021 r. z kwoty 58,55 zł za 1 dt żyta do kwoty 40,00 zł za 1 dt żyta.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje
podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wojciechowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021
roku.

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.333)
Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia cen skupu żyta określonych na podstawie Komunikatu Prezesa
GUS, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym ,,Monitor Polski ’’w terminie 20 dni po upływie trzeciego
kwartału. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczno-finansową mieszkańców gminy, proponuje się
obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2021 na terenie Gminy Wojciechowice, z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018r. poz.1027), przekazano
projekt uchwały do zaopiniowania Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej i uzyskano opinię pozytywną.

