
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 7/20/2013 z dnia 20 marca 2013 r. 

 

REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr  7/20/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 20 marca 2013 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 

2001 r. – Dz.U. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, 

nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 

102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, 

nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 

157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675; z 

2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 

1281; z 2012 r. poz. 567) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 3 uchwały nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu naruszenia  

art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

  W dniu 19 lutego 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXVI/220/12 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa uchwała została podjęta 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

W § 3 uchwały Rada ustaliła stawkę opłaty za każdy pojemnik: 

1. o pojemności 120l w wysokości 14,00 zł netto 

2. o pojemności 240l w wysokości 26,00 zł netto 

3. o pojemności 1100l w wysokości 70,00 zł netto 

4. o pojemności 2,5m
3
 w wysokości 135,00 zł netto 

5. o pojemności 5m
3
 w wysokości 255,00 zł netto  

pobieraną w przypadku zwiększenia ilości produkowanych odpadów komunalnych powyżej 

minimalnej pojemności pojemników (wymaganej zapisami Regulaminu o utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie Gminy Branice), posiadanych przez właściciela 
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nieruchomości, w okresie ustalonej częstotliwości usuwania odpadów komunalnych, za 

dodatkowy wywóz odpadów na podstawie pisemnego wniosku właściciela nieruchomości. 

 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na 20 marca 2013 r. przedstawiciel Gminy 

zawiadomionej prawidłowo, nie stawił się.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

       Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy samorządu terytorialnego 

ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na 

podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. 

 W myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości 

rady gminy należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy.  

 

 Na podstawie powołanego w podstawie prawnej uchwały nr XXVI/220/12 Rady Gminy 

Branice z dnia 17 grudnia 2012 r. przepisu art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały ustala 

stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Przepis ten należy jednak odczytywać w 

kontekście zapisu art. 6j ust. 3 ustawy, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami 

stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 

nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy. Podkreślić jednak należy, że ten sposób wyliczenia opłaty 

dotyczy wyłącznie nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc 

nieruchomości niezamieszkałych. W ocenie Kolegium, z redakcji zapisów uchwały 

dwukrotnie odwołującej się do „nieruchomości zamieszkałych”, w której zaś sformułowanie 

„nieruchomości niezamieszkałe” w ogóle nie występuje, wywieźć należy wniosek, że 

przepisy uchwały nr XXVI/220/12 dotyczą nieruchomości zamieszkałych. Zatem, brak jest 

podstaw do określenia w tej uchwale stawek opłat za pojemniki pobieranych w przypadku 

zwiększonej ilości produkowanych odpadów komunalnych.  

 

Tym samym wskazać należy, że postanowienia § 3 uchwały wykraczają poza zakres 

kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa  

w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż regulacje § 3 

uchwały odnieść należy do nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.  

 

 

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

        Przewodniczący Kolegium 
 

 


