
 

 

U C H W A Ł A   Nr  XXVIII/2282/2020 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania 

nadzorczego wobec  uchwały Nr 162/XXXIII/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 

28 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 

ustalenia podatku rolnego - działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 5, art.18 ust.1 pkt 1 i art. 18a 

ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, 

poz.2137) oraz art. 91 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2020 roku poz. 713)  

s t w i e r d z a 

nieważność uchwały Nr 162/XXXIII/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 28 października 

2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku 

rolnego:  

w części § 2 dotyczącej ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2021 za 1 ha przeliczeniowy, z powodu 

przekroczenie kompetencji ustawowej przez organ stanowiący co naruszenia przepisy art. 6 ust.3 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.333). 

Uzasadnienie  

W dniu 28 października 2020 roku Rada Gminy w Starym Dzikowie podjęła uchwałę w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego. 

 Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 18 listopada 

2020 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając ww uchwałę w trybie nadzoru uchwałą 

Nr XXVII/2185/2020 w dniu 1 grudnia 2020 r. wszczęło postępowanie nadzorcze. 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy w Starym Dzikowie obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną 

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 (MP z 200 r. 

poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 58 zł za 1 dt mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku 

rolnego na 2021 r. na terenie Gminy Stary Dzików. 

Dodatkowo w § 2 uchwały ustalono, że „stawka podatku rolnego na rok 2021 wynosi 145 za 1 ha 

przeliczeniowy”. W § 3-6 wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Stary Dzików i postanowiono 

o tym, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma 

zastosowanie od  1 stycznia 2021 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  zważyło co następuje. 

Stosownie do postanowień wynikających z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713), do wyłącznej kompetencji rady należy 
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podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. 

Właściwość rad gmin odnośnie stanowienia w sprawach podatku rolnego została uregulowana w ustawie 

z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 roku, poz.333). 

Zgodnie z art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym-  podatek rolny za rok 

podatkowy  obliczany jest według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzający rok podatkowy, ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie zaś z ust. 3 cytowanego 

przepisu Rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy. 

Na podstawie art.6 ust.2 w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2020 r. pod poz. 982 opublikowany 

został komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r., w którym 

ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 

podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt. 

Jak wynika z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Rady Gmin uprawnione 

są jedynie do obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej   jako podstawa do obliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy, a nie do ustalania stawek podatku rolnego.  Ustalając zatem w uchwale stawkę 

podatku rolnego na rok 2021 za 1 ha przeliczeniowy Rada Gminy wykroczyła poza delegację ustawową 

wynikającą z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 roku, 

poz.333). 

Mając na względzie powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak 

w sentencji. 

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

 

  

 

PREZES 

 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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