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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta  do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 
2022 na obszarze Gminy Opatów 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ) 
art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. 
zm. ) Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022  na 
obszarze Gminy Opatów 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)  z kwoty 61,48 zł za 1 dt do 
kwoty 44,00 zł za 1 dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz 
zostaje podana do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Opatowie i rozplakatowanie na terenie miasta Opatowa i sołectw.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego począwszy od roku podatkowego 
2022. 

 
 
 
Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
Przedstawiający w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy. 
 



                                                      UZASADNIENIE 
 
Do projektu Uchwały NR /      /2021 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia       listopada            2021 roku 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 
2022 na obszarze Gminy Opatów. 
  
Zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U z 2020 r. poz. 
333 ) - podatek rolny z ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 
2,5 q żyta, – obliczoną według średniej ceny skupu żyta  za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał   
poprzedzający rok podatkowy,   a w myśl art. 6 ust. 1, pkt 2 podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych 
wynosi równowartość 5q żyta – obliczoną według średniej ceny skupu żyta  za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał   poprzedzający rok podatkowy.  
Zgodnie z art. 4 ust. 1podstwę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 
 
1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona  na podstawie 

powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających    z ewidencji gruntów i budynków  oraz 
zaliczenia do okręgu  podatkowego, 

2. dla pozostałych gruntów-liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów   i     budynków.  
 
Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Polski ,,Monitor Polski’’ w terminie 20 dni po 
upływie trzeciego kwartału. 

Średnia  cena   skupu  żyta   za okres 11 kwartałów poprzedzających   kwartał poprzedzający rok   
podatkowy 2021   została ogłoszona   w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2021 r. ( M. P.  z  
2021 r.  poz. 951 ) w wysokości 61,48 za 1dt. 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  wprowadzono obniżenie średniej ceny skupu 
żyta do celów podatku rolnego na rok podatkowy 2022  o kwotę  17,48  zł za 1dt. 

Na rok  2022 proponowana  stawka  to  44,00 zł za 1dt. 

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach pismem  ŚIR-K/UG/031/43/21  z dnia 12 listopada 2021 roku 
pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy  2022 na obszarze Gminy Opatów.  
 
Ze względu na ważny interes podatnika podatku rolnego, mianowicie  trudną sytuację w rolnictwie  ze 
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, słabą  kondycję finansową rolników spowodowaną 
ciągłym wzrostem cen oleju napędowego i  rzeczywistymi cenami osiąganymi w skupie w województwie 
świętokrzyskim  zasadne było postąpić  jak  w uchwale. 
 
Opracowała :  
Teodozja Rysiak 
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