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ioZIELENIE WYJASNBENIA W ZAKRESIE St6sOWANIA
PRZEPISOW O FINANSACH PtJBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13pkt. 11 ustawyzdnia 7pazdziemika 1992 o regionalnych izbach ohrachimkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.)

A. ADRESATWNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, uL Targowa 18,25'520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczy6 wlaiciwy kwadrat)

I I.jednostkasamorz^duteo^orialnego 2.zwi^kmi^dzygminny
4. zwi^k, stowarzyszenie powiatdw 5. samorzqdowe jednostki organizacyjne

(w tym samoiz^dowe osoby prawne)

3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiat6w

6. beneficjenci dotacji zbudzet6wjst
( w zakreste wykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwapehia

Urzqd Miasta i Gminy w Nowej Slupl

B.2.ADRES SIEDZIBY

Powiat

KIELECKI

Gmina

NOWA SLUPIA>

Miejscowo§6

NOWASIUPJA

■Wica- -Nrdomi lokdu^

RYNEK 15

Kod pocztowy

26-006

Poczta

NdWASlVPIA

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH B^D^CYCH
PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICR STOSOWANIA

NaleZy wskazac jednostki redakcyjne pizepisow wraz z nazw^ aktu prawnego do kaZdego zaistnialego stanu fak^cznego lub zdarzeniapizysdego
(bez przytaczania treSci przepisow)

Art 2 ust 3 pkt 4, art 3 ust 1 pkt 3 oraz art 6 ust 3 i ust 9 pkt 1 ipkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i oplatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 a, poz. 1170 z p6zn. zm.).
Art 2a ust 2 oraz art. 7 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogachpublicznych (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 2068 z pozn. zm.).

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZLEGO (ZDARZEI^ PRZYSZLYCH
IPYTANIA (PYTAN) -

Opis stanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzed prq'szfych)
Rada Gminy Nowa Slupia uchwalq nr lOCV/53/13 z 'dnia 24 wrze&nia 2013 r. w sprawie zaliczenia drdg do
kategorii drdg gminnych oraz zmiany Vchwafy nr XVl/58/12 Rady gminy Nowa Slupia z dnia 28 wrze&nia
2012 r. w sprawie zaliczenia drdg do kategorii drdg ̂ innych w granic Gminy Nowa Slupia uchwalila, ze:
„§1. Zalicza si^ do kategorii drdg gminnych miedzy innymi nastqpujqce drogi:

3. Nowa Slupia ul Lazy na dzialce nr 1843, dl 430 mh,
4. Nowa Slupia ulLazy na dzialce nr 1845, dLJ20 mb,
5. Nowa Slupia ul Lazy na dzialce nr 1835, dl 420 mb,"



Majqc na uwadze art, '2 ust 3 pkt 4 HS/any z dhia z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 n, poz. 1170:z pdzn. z^) organ nie skladal deklaracji na podatek od
nieruchomoscidlaw/w dzialekewidencyjnych. '

'j- s 4-' i« >

W dniu 24 lipca 2019 r. Wojeyifodzki Sqd Administrq^jky- w^mklcaclK^^^^ sygn. akt, 11 SA/Ke
452/19 stwierdzil niewaznosc w/w uchwafy w cz?sci do^czqcej'zJaUczenid m drog zlokalizowanych na
przedmiotowych dzialkach do kategorii drog gminiiych, .Wyrok siaL si? prawomocny w dniu 12
patdziernika 2019 r. Podstawq prawnq stwierdzenia niewaptosciprzedmiotowej uchwafy jest art, 2a mt 2
ustawy o drogach publicznych z powodu nieposiadqnia fytuiuiwldsnosci przez Gmin? Nowa Slupia do
wszystkich dzialek, przez ktore przebiega ulica lazy w Nowej Slupi zaliczoha d&kategorii drog gminnych.

Przedmiotowe dzialki ewidencyjne nr 1843, 1845 i 1835 oznaczone sq w ewidencji gruntow i budynkow
uzytkiem dr- droga. Nieruchomosc tajest wposiadaniu Gminy^Nowa Slupia — brakjest tytulu wlasnoscu
Majqc na uwadze powyzsze oraz art. 3 ust 1 pkt 3 usta^ o podatkach i oplatach lokalnych przedmiotowe
dzialki jako drogi wewn§trzne podlegac b?dq opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci, jako grunty
pozostale.

Pytanie (pytania) przyporz^dkowane do stanu faktycznego" (stah6\Y f^(OTych)Jub.zdaraenia przyszlego (zdarzen pizyszlych) przedstawionego
wyZej , " •

Odjakiej daty organ winien zlozyc korekt?.-deklaracji jta podatek od nieruchomosci w zwiqzku z utratq
statusu drog publicznych dla drog-znajdajqcych si? na dzialkach nr ewid, 1843, 1845 i 1835 w Nowej
Slupi? . 7-
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^WI^NE STANGWISKb'WSPR^\\®;^^^
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDAItZENIA

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz^ci C.
Art. 6 ust 9 pkt 1 i pkt 2 listawy o podatkach' i oplatach lokalnych stanowi, ze osoby prawne sq
zobowiqzane skladac, w terminie do dnia,31 stycznia, organowi podatkowemu wlasciwemu ze wzgfydu na
miejsce polozehia przedmiotow opodatkowaniq, deklaracje na podatek od nieruchomosci na dany rok
podatkowy, sporzqdzone na formularzu wedlug usMonegb wzoru, ajezeli obowiqzek podatkowy powstal
po tym dniu - w terminie 14 dni od dnid zaisiniehia okolicznosci uzasadniajqcych powstanie tego
obowiqzku oraz bdpowiednio skoiygowac dekldfacje w.rdzie zaistnienia zdarzenia, o ktorym mowa w ust
3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wedlug art 6 ust 3 jezeli w trakcie roku
podatkowego zaistnialo zdarzenie majqce wpfyw na wysokosc opodatkowania w tym roku, a w
szczegolnosci zmiana sposobu wykorzyst^wania przedmiotu opodatkowania lubjego cz?sci, podatekMlega
obnizeniu tub podwyzszeniu, poczynajqc od pier^szego'dnia miesiqca nast?pujqcego po miesiqcu, w
ktorym nastqpilo to zdarzenie, v . , .
Zgodnie ze stanowiskiem judykatury uchwqfy/ktorycH.st^^^ niewaznosci majq skutek ex tune -
uchwala nie wiqze od chwilijejpodj?cia T<pnalezy-r^^^ uchwafy nigdy nie bylopodj?tej,
W zwiqzku z powyzszym organ stoi na stanowisku, ie^ korekty deklaracji na podatek od nieruchpmosci
nalezy dokonadza ostatnie 5lat, . ' . >
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Data wypebiienia ̂ vniosku

2 8. 11. M

Imi? i n^jskcymioskodawcy lub osoby
updwaZniong' Ti •f'"' ' '

AndneJ Gqsior
■ Burmistn Miasta i Gnmy Nowa Stupia

Podpis wnioskodawcy lub osc

Andrz^^qsior
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