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Pan Andrzej G^sior

Burmistrz Miasta i Gminy
w NoweJ Slupi

Szanowny Panie Burmistrzu, wnioskiem z dnia 28.11.2019 r., dor^czonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 04.12.2019 roku, zwrbcil si^ Pan o udzielenie odpowiedzi na
pytanie:

Od jaklej daty organ winien ziozyc korekt^ dekiaracji na podatek od nieruchomosci w zwi^zku z utrat^
statusu dr6g publlcznych dia dr6g znajduj^cych si§ na dziatkach nr ewid. 1843, 1845 1 1835 w Nowej
Slupi?

2 opisu stanu faktycznego wynika, ze Rada Gminy w 2013 roku stosownq_ uchwalq^ zaiiczyla do drog
gminnych drogi znajduj^ce si? na w/w dziatkach, b?d?.ce w posiadaniu Gminy. W dniu 24 lipca 2019 roku
Wojew6dzki S?d Administracyjny w Kielcach stwierdzil niewazno^c przedmiotowej uchwaly Rady Gminy
z powodu nieposiadania tytulu wlasnosci przez Gmin? do tych dzialek.

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskaza6 nalezy na nast?puj^ce okolicznosci.

W zwi^zku z uznanlem przez Wojewodzki S^d Administracyjny w Kielcach niewaznoSci uchwaly
Rady Gminy o zaliczeniu w/w drog do drog gminnych, nalezy przyj^c, ze przedmiotowa uchwala nie
obowi^zuje od daty jej podj?cia. Gmina jako posiadacz nieruchomosci jest podatnikiem na podstawie art.
3 ust. 1 pkt4 lit. a) ustawyzdnia 12stycznia 1991 r. opodatkach i opiatach lokalnych (tekstjedn. Dz. U.
z2019 r. poz. 1170 zezm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 3 tej ustawy, jezeli w trakcie roku podatkowego zaistnialo zdarzenie maj?.ce wplyw
na wysokosc opodatkowania w tym roku, a w szczegolnoSci zmiana sposobu wykorzystywania
przedmiotu opodatkowania lub jego cz?sci, podatek ulega obnizeniu lub podwyzszeniu, poczynaj^c od
pierwszego dnia miesi?.ca nast?puj^cego po miesi?,cu, w kt6rym nast^pilo to zdarzenie. W tym przypadku
od miesi^ca nast?puj^_cego po miesi^cu, w ktorym Gmina stala si? posiadaczem gruntdw.

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
tel. 4136 01 600

kielce@rio.gov.pl



Wobec powyzszego Gmina winna ziozyc korekty deklaracji podatkowych na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 2
tej ustawy z uwzgl^dnieniem okresu przedawnienia, stosownie do art. 68 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Jednoczesnie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowe]
w Kielcach, kt6ra nie posiada uprawnien do dokonywania powszechnie obowi^zuj^ce] wyktadni
przepisow prawa.

^.pc5vl/^niem
,/^AST^PCA^ZESA

Re^nalnej Izby ®rachunkowei
J  w Kie^^ch^

mgr.


