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REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 

W    OPOLU  

Uchwała nr 20/50/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 29 października 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 - 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 1 ust. 2 uchwały nr XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 

2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie sformułowania „do 20 dnia każdego 

ostatniego miesiąca kwartału” z powodu naruszenia art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. poz. 

391 ze zm.). 

 

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

Stosownie do brzmienia art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr 

XXII/356/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 3 października 2013 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska, powołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 

15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6l ust. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiła m.in. w 

§ 1 ust. 2, iż „ Opłata będzie wnoszona kwartalnie do 20 dnia każdego ostatniego miesiąca 

kwartału, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach : 

1) za I kwartał do 27 marca danego roku, 

2) za II kwartał do 27 czerwca danego roku, 

3) za III kwartał do 27 września danego roku, 

4) za IV kwartał do 27 grudnia danego roku.”. 

 

W złożonych przez Burmistrza Krapkowic wyjaśnieniach pismem nr GGR.0711.1.2013 z 

21 października 2013 r. wskazano m.in. że „terminy uiszczania opłaty określają szczegółowo 

pkt 1-4 ust. 2 niniejszej uchwały”. 

Na posiedzenie Kolegium stawili się przedstawiciele prawidłowo zawiadomionej gminy, 

potwierdzając złożone w/w pismem wyjaśnienia.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 
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 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy 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 cyt. ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

gminy.  

Z powyższą regulacją koresponduje dyspozycja przywołanego przez Radę Miejską w 

Krapkowicach w podstawie prawnej uchwały nr XXII/356/2013 z dnia 3 października 2013 r.  

przepisu art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 
 

Odnosząc powyższe do zawartych w uchwale Rady Miejskiej postanowień stwierdzić 

należy, iż ogólny charakter norm prawnych w niej zawartych, nakazuje ich identyfikację jako 

norm prawa miejscowego. Dlatego też uchwała jako akt normatywny o charakterze aktu 

prawa miejscowego zawierać powinna jasne i wyczerpujące sformułowania, które nie mogą 

być wewnętrznie sprzeczne i które nie pozostawią tzw. „luzu interpretacyjnego”. Sytuowanie 

w w/w uchwale sprzecznych postanowień dotyczących terminów uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi narusza w ocenie Kolegium w sposób istotny art. 6l 

ust. 1 cyt. ustawy.  

 

Uwzględniając złożone przez Burmistrza Krapkowic wyjaśnienia Kolegium 

postanowiło 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 


