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UCHWAŁA NR 1.6.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 13 stycznia 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia
2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr 14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Czernice Borowe skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego
Kolegium.
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Uzasadnienie
W dniu 22 grudnia 2014 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości. Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Czernice Borowe określiła stawki podatku od
nieruchomości.
Badając wymienioną uchwałę stwierdzono, że w § 4 ust. 1 tej uchwały postanowiono, że wchodzi ona w życie
z dniem 1 stycznia 2015 roku. W ocenie Kolegium określenie wejścia w życie badanej uchwały z dniem
1 stycznia 2015 r. nastąpiło z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ww. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z tym przepisem akty normatywne zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Nie można było więc określić terminu wejścia w życie badanej uchwały na dzień 1 stycznia 2015 roku bez
jednoczesnego wskazania, że termin ten będzie miał miejsce, o ile upłynie przed nim 14 dni od dnia ogłoszenia
tej uchwały W przypadku badanej uchwały mogła ona bowiem wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. tylko
wówczas, gdyby ogłoszono ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego najpóźniej w dniu
17 grudnia 2014 r. (upłynęłoby 14 dni od dnia jej ogłoszenia).
Badana uchwała została natomiast ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dopiero
w dniu 18 grudnia 2014 r. (poz. 11827), a więc nie mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., ponieważ
nie był to dzień następujący po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tej uchwały, lecz dopiero dzień w którym
upływało 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r.
sygn. akt I SA/Ke 109/12.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

