
UCHWAŁA NR XX.143.2020 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na terenie gminy Słubice na 2021 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 oraz art. 40 ust.l, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j . Dz. U . z 2020 r. 
poz.713, zm. poz. 1378) oraz art. 6 ust.l i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 
o podatku rolnym ( t . j . Dz. U . z 2020 r., poz. 333) w związku z komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r., poz. 982), Rada 
Gminy Słubice uchwala, co następuje : 

§ i 

Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt 
do kwoty 48,60 zł za 1 dt (decytona). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

Przewodnie 

Sławomir, 



UZASADNIENIE 
do Uchwały nr Nr XX.143.2020 

Rady Gminy Słubice 
z dnia 27 listopada 2020 roku 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. o podatku rolnym ( t . j . Dz. U . z 2020 r., poz. 333), rady gmin dla potrzeb 
naliczania podatku rolnego, są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta 
ogłoszonej przez Prezesa GUS. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów 
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, ogłoszona 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 982) wynosi 58,55 zł za 1 dt. Przyjęcie do wymiaru 
podatku rolnego ceny skupu żyta w wysokości wynikającej z Komunikatu Prezesa 
GUS skutkowałoby wzrostem podatku rolnego o 22,74 %. Wobec powyższego, 
uwzględniając możliwość budżetu gminy oraz mając na uwadze sytuację 
ekonomiczną producentów rolnych, zaproponowano obniżenie średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego w 2021 roku na terenie 
gminy Słubice z kwoty 58,55 zł do kwoty 48,60 za ldt. 

Frzewo 

Sławomi/lJnon Janu, 

Rady 

szewski 


