
UCHWAŁA NR XLVIII.391.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego 
na 2023 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020, poz.333) 
oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P.2022, poz. 995), 
Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2023 z 74,05 zł za 1dt do 60,84zł za 1dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kowali- Stępocinie i na stronie BIP Gminy Kowala. 

2. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, 
poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020, poz.333) 
do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach 
określonych w odrębnych ustawach, stąd wynika konieczność podjęcia uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 139319B1-A19D-4D89-93B1-3D996992103F. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 2


	Uzasadnienie



