
UCHWAŁA NR XX/121/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 333), Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października  2020r. 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. 1017) z kwoty 58,55 zł za 1 dt  - do 
kwoty 49,20 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2021 r. na obszarze gminy 
Baranów. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2021 roku. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Marianna Goluch 
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UZASADNIENIE

Podatek rolny, obok podatku od nieruchomości, jest stabilnym źródłem dochodu budżetu gminy. Wysokość
dochodów z podatku rolnego jest uzależniona od podstawy opodatkowania oraz stawki, podatkowej, której
wysokość jest corocznie uchwalana przez radę gminy, stosownie do kompetencji z art. 6 ust. 3 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym.
Stawka, stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego i w roku 2021 wynosi 58,55 zł/dt.
W związku z tym maksymalna wysokość podatku rolnego w 2021 roku wynosi odpowiednio:
146,38 zł/ ha przeliczeniowy– dla gruntów gospodarstw rolnych
292, 75 zł/ ha fizyczny – dla gruntów pozostałych
Na terenie gminy Baranów, przy obniżeniu stawki do kwoty 49,20 zł/dt, podatek rolny będzie wynosił:
123,00 zł/ ha przeliczeniowy – dla gruntów gospodarstw rolnych
246,00 zł /ha fizyczny – dla gruntów pozostałych
Proponowana w projekcie uchwały stawka została przyjęta na poziomie z roku 2020. Pozwoli to na
realizację budżetu w podobnym zakresie, przy nie zwiększaniu obciążenia dla rolników.
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