
UCHWAŁA NR XXIII/186/2020 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Obrowo w 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r poz. 713 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1256 ze zm.), 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 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 982) 

§ 1. Obniża się średnią cenę żyta określoną  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt (q) do kwoty 52,20 za 1 dt (q)  
– przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2021 r. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2020 r. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Uzasadnienie

Korzystając z uprawnienia art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) Rada Gminy w Obrowie obniża cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego urzędu Statystycznego z 19 października 2020 r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 982) z uwagi na trudną sytuację finansową w rolnictwie.
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