
Uchwali Nr I5l/20l5
KolcgnlD Regionalnej rzby obnclrunkowej w Lublinie

7 dni, ż6lnloFdJ ż0l5r.

ł spFwie I stwie.d zen ia niełaaośc i częśc i uchwały Rad y Miasta Za mośó,

Na podslaqie ań. 9l ust. l ł eiązku z ań, 86 usl!ła z dnia 8 msrca 1990 r,

o samorządzio gminnyn (Dz, U, z 20l5r,, poz, 1515) oraż aft.l l u§!.I pkt 5 i ari l8 uśl. l pkt l
usla*! z dni! 7 pażziemika 1992 r, o E8ionalnych izbach obracnunkoB}cn (Dz, U, z 2012 i,
poz,lll]żem.) Kolegium Regionllnej lzby obrachunkowej w Lublini€

UchYal., co na§tępujeI

świerdz się niew.żnośó § 3 ust, 4 uchwaly Rady Miasia zamość Nr xII/ 136/2015 z dnia
26 paździemika 2015 rcku w sprawig Wplow.daia oplaly ftgowej i okr€ślenia asad ustalfuia
i poboru o.Ł &nninów płatności, wysokości slawgk opI.ty i zarządania jej poboru w dodt
ink6a. z uwagi na j€gó spźecżność z ań.4? § 4a ustgły z dnia 29 sierpnia 1997 r, ordynacja
podatkowa (Dz, U, z 20l5 l.. poz, 613 ze h,),

UzA§ADNIEN

Uchrvałs Rldy Mjasta zamośó, o [1jl,j now. B s

obrachunkoNej ł Lublinie 28 pazdziemika20l5 r,

lE
)

ncji, wpl}Tęla do Regionalne]Izby

w wyniku jcj badania Kolegiun RIo podjęlo l0 listopad! br, ucbwałę Nr l44l20l5
N śprawie wszczęcia poslęp.wania nadzorczego wobec cżęści Uchwaly, o której mowa
w sntenc.ji, w cc]u stwiedćnk jej nieważności uznając, ż awane tań postanowienia w is|otny

W § 3 uś,4 uclrvaly Rada Milsta zańośó ustaliła, że termiDen ńalności opkty targówej
dla inkasenlów,o lśórych nowaw Us,2pkt 1,2 j 5jestpiątydzień tygodnia w]ącznie z tym
dnim z tlu]u oplaly zainkaśółóej w danym tysodniu, natobi.sl dl. inkaśeńtów, o k6rych
mowa rV us|.2 pkt 3 i 4 osllini dzień tażdego miesiącs, w któryn została zaint6owma op]ala
largowa, Prżelis zarvańy w ań, 47 § 4austasyżdnia29 sigrpnia 199? r. o rdynacja pod alkow.
(.Dz. u. z20l5 r., poz, 613 ze zn ) okeśla temin plainości dla inkasentów na dzień nBstępująoy
po ostatnim dniu, w kió4]n! zeodnie z piZpisami prawa podalkowego, wp]ala pód,tku poFinna
n6tąpió, Llśalonie W Ućhwlle leminu płltności dla oplary pobranej rv pjąiek m ten s.n dzień
idla oplaly pobrancj oslatniego dnia niesiąca na ostabi dzień teso ni€siąca jcst spźecł€
zpżywoianyn puepisen ustawy ordynac.ji Foda&ovej, bowiem shaca temin platności dla
ińk6entów, do ozego cyowany przcpis nic daw5l rxdżie upolvażTienia.



Ponicwgż Radg Miaśażamośó die zweryfikówała we Elasnym żakesic - łs kazanych
nieprawidłówości Kolegidń Rto v Lublinie orzekło jak w senieńćjiGiUchtvaly,

Na 1ę !ćhwałę prżlsłUgujć Radzie Miaśa żamośó pńło wńieśienia ,ź poślednic§łcm
Kolegiun Rlo w Lublinic - śkarEi dó wójćwódzkiego sądu Adminhtracyjneso w Lubliiie
ł terminie 30 dniod dniador9czcnia leiuchłaly.

olllr4lrbl

2, PrezydentMi.śażańość,

h"irt , ob]vlńF.ł


