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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 6/9/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 25 marca 2015 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz  art. 11 ust. 3, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 

ze zmianami) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 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 V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 

 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

 komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

 Rudniki, w części oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4, o treści: Pouczony/a  

 o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK za zeznanie danych niezgodnych 

 z prawdą z powodu naruszenia art. 6n  ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze  zmianami),  

 w związku z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 r.  

 nr 88, poz. 553 ze zmianami),   

 

w s k a z u j e   

 

   -   w § 1 ust. 1 i ust. 2 uchwały, w części F załącznika nr 1 oraz w części G załącznika nr 2,  

     naruszenie art. 6n  ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

     poprzez zawarcie postanowienia o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

     1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

     z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb     

     naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

   -  w § 1 ust. 3 uchwały naruszenie art. 6n  ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

     i porządku w gminach poprzez nieokreślenie formatu elektronicznego oraz układu 

     informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalność  

     podmiotów realizujących zadania publiczne.  

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 12 marca 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr V/28/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki. Przywołując 

w podstawie prawnej uchwały przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Rudniki uchwaliła m.in. wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  
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przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (§ 1 ust. 1 uchwały), 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  

przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku 

(§ 1 ust. 2 uchwały). W załączniku nr 1 oraz nr 2 do uchwały, odpowiednio w części F  i  G 

wzorów deklaracji, Rada zawarła postanowienie o treści: Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb nalicze-

nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ponadto, w § 1 ust. 3 uchwały, Rada określiła warunki i tryb składania deklaracji  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawarte w załączniku nr  3, w następujący 

sposób: 

Deklaracja w formie elektronicznej 

1. Gmina Rudniki udostępnia formularz elektroniczny deklaracji na stronie  

                  www.rudniki.pl. 

2.  Wypełniony formularz przesyła się do Urzędu Gminy w Rudnikach poprzez system 

                 indywidualnych kont. 

3. Indywidualne konto, które zapewnia prawidłowość i prawdziwość składanej  

                 deklaracji zakładane jest na wniosek osoby, która chce przesyłać deklaracje 

                 w formie elektronicznej. 

4. Urząd Gminy w Rudnikach zapewni również możliwość składania deklaracji 

                  z wykorzystaniem systemu ePUAP za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu  

                  zaufanego. 

Natomiast w § 3 uchwały, Rada określiła wzór oświadczenia składanego przez właści-

ciela nieruchomości, na której występują różnice w ilości osób zameldowanych i zamie-

szkałych jako dokumentu potwierdzającego dane zawarte w deklaracji, stanowiący załącznik 

nr 4 do uchwały, w którym zawarto m.in.  postanowienia o treści : Pouczony/a o odpowie-

dzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK za zeznanie danych niezgodnych z prawdą, 

oświadczam (…).  

 

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej 

Gminy.  

 

Kolegium stwierdza, co następuje:  

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie  

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym należy za ukształtowaną 

linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż do rodzajów naruszeń przepisów 

skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć 

należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 

podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa 

materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę 

podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA 

z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).  

Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej  Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r. 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.  
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    Podstawę prawną podjęcia uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

oraz  wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnym stanowi przepis art. 6n  ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jego brzmieniem, rada 

gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi,  

w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący 

objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację  

o terminach i miejscu składania deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  

     w szczególności: 

      a)  ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie 

                   z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  

                  publiczne, 

      b)  sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

      c)  rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Ponadto, rada może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Zdaniem Kolegium, normy zawarte w art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach nie mogą stanowić, podstawy określenia we wzorze oświadczenia 

składanego przez właściciela nieruchomości, na której występują różnice w ilości osób 

zameldowanych i zamieszkałych tj. w dokumencie potwierdzającym dane zawarte w dekla-

racji klauzuli o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 KK za podanie danych 

niezgodnych z prawdą.  Zgodnie bowiem z treścią art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. Kodeks karny, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z powyższego wynika więc, 

że jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez 

zobowiązane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

(zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia 

kompetencji do określenia przez organ samorządu wzoru oświadczenia, winien przewidzieć 

w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

Również przepisy art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie 

mogą stanowić podstawy wprowadzenia do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości klauzuli 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zmianami), przepisy w niej zawarte stosuje się 

do przetwarzania danych osobowych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach 

i innych zbiorach ewidencyjnych. Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych 

rozumie się, w myśl art. 7 pkt 2 ustawy, jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 
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udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 

Jednocześnie przepis art. 23 ust. 1 ustawy określa warunki legalności przetwarzania danych 

osobowych,  a jednym z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda jest jednak jednym 

z możliwych, ale nie jedynym warunkiem legalizującym przetwarzanie danych. Nie jest 

zatem konieczne pozyskiwanie zgody, gdy spełniony jest jeden z pozostałych warunków  

z art. 23 ust. 1 ustawy, zwłaszcza gdy przetwarzanie danych osobowych znajduje podstawę  

w stosownych przepisach prawa. Każdy z wymienionych w art. 23 ustawy warunków  

przetwarzania danych ma charakter autonomiczny i niezależny. Zdaniem Kolegium, nie jest 

pożądane domaganie się wyrażenia zgody od osoby, której dane dotyczą, gdy na przetwa-

rzanie danych zezwalają przepisy prawa (przetwarzanie jest wówczas niezbędne do zreali-

zowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa).  

Odnośnie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, zawartych w załączniku nr 3 do uchwały, Kolegium stwierdza, że Rada Gminy 

Rudniki nie określiła warunków w sposób dostateczny, gdyż nie uregulowała kwestii 

dotyczących formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi zgodnie 

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  

o których mowa w art. 6n ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. 

 

Mając powyższe na uwadze, ustanowienie przez Radę Gminy Rudniki, w § 3 uchwały 

nr V/28/2015 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie gminy Rudniki, wzoru oświadczenia składanego przez właściciela 

nieruchomości, na której występują różnice w ilości osób zameldowanych i zamieszkałych, 

zawierającego zapis o treści: Pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej  

w art. 233 KK za zeznanie danych niezgodnych z prawdą, stanowi istotne  naruszenie art. 6n  

ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 233 ustawy 

Kodeks karny. 

Zdaniem Kolegium Izby, Rada Gminy Rudniki określając w  § 1 ust. 1 i ust. 2 

uchwały wzory deklaracji, zawierające zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

przekroczyła upoważnienie ustawowe, co stanowi nieistotne naruszenie art. 6n  ust. 1 pkt 1 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Natomiast, nieokreślenie przez Radę Gminy Rudniki, w § 1 ust. 3 uchwały,  

minimalnych warunków składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w zakresie formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi zgodnie 

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

stanowi nieistotne naruszenie art. 6n  ust. 1 pkt 2 ustawy.  

 

Zgodnie z treścią art.  11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,  

w przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza 

nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je  

z naruszeniem prawa. 

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 


