
Uchwała Nr 116/2005 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z 7 grudnia 2005 roku 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/308/05 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie średniej 

ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 55 poz.577 ze zm.) oraz art.91 ust1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze 
zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLI/308/05 Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego na 2006 rok w związku z podjęciem jej bez podstawy 
prawnej. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uzasadnienie 
Uchwała Nr XLI/308/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 

2005 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 
rok, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Jeleniej 
Górze 30 listopada 2005 roku.  

 
Rada Miejska w Nowogrodźcu w §1 przedmiotowej uchwały uchwaliła średnią 

cenę skupu żyta w wysokości ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17.10.2005 roku jako podstawę wymiaru podatku rolnego. 
Zgodnie z art.6 ust.3 rady gmin uprawnione są do obniżania cen skupu określonych 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowanych jako podstawa 
odliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Jeżeli nie skorzystają z określonego 
wyżej uprawnienia za podstawę obliczenia podatku rolnego jest przyjmowana 
zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o podatku rolnym, cena skupu żyta na pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Jak z powyższego wynika uchwała 
rady uchwalająca średnią cenę skupu żyta w wysokości określonej przez Prezesa 
GUS nie posiada umocowania w ustawie. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu stwierdziło jak w sentencji. 
 
Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu przysługuje skarga, 

którą wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. 
Świętego Mikołaja 78/79 w terminie 30 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

 
 

Przewodniczący Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu 
 

/-/ dr Bogdan Cybulski 
 


