
Uchwała Nr 90/2009 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 

z 25 listopada 2009 r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Lublinie  

 

o r z e k a 
 

nieważność uchwały Nr XXXIV/367/2009 Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

z 30 października 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2010 rok z powodu niezgodności z przepisami art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze 

zm.). 

 U Z A S A D N I E N I E 

 

Kolegium Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, po zbadaniu doręczonej 

9 listopada 2009 roku uchwały, o której mowa w sentencji stwierdziło, że została ona podjęta 

z istotnym naruszeniem prawa. 

Mocą tej uchwały Rada Miasta Tomaszów Lubelski postanowiła obniżyć średnią cenę 

skupu żyta na 34,10 zł za 1 kwintal stanowiący podstawę do obliczenia podatku rolnego na 

terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada 

gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Średnia cena skupu żyta ogłoszona 

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. 

w Monitorze Polskim Nr 68 pod pozycją 886 wynosi 34,10 zł. Zatem Rada Miasta, mimo że 

w uchwale zapisała, że obniża cenę skupu żyta, to faktycznie ustaliła ją w wysokości 

ogłoszonej w powołanym wyżej komunikacie, do czego nie miała prawa. 

 

 Ponieważ Rada Miasta Tomaszów Lubelski w wyznaczonym terminie (tj. do 

25 listopada 2009 r.) nie usunęła wskazanego naruszenia prawa, Kolegium RIO w Lublinie 

orzekło nieważność uchwały. 

 



 Na tę uchwałę przysługuje Radzie Miasta prawo wniesienia – za pośrednictwem 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

 

 

Przewodniczący Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

/-/ dr Marek Poniatowski 

 

Otrzymuj ą: 
1. Rada Miasta Tomaszów Lubelski, 

2. Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. 

 


