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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 29/66/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 września 2020 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 2019 r. poz. 2137) oraz  

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

2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

Uchwały Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części:  

− dział F3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane 

jedynie przez część roku6  

oraz  

− objaśnienia przypis 6 - 6Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala 

ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

załącznika do uchwały 

z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).  

 

 

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

  

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 27 sierpnia 2020 r. doręczono uchwałę  

Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w której w podstawie 

prawnej wskazano m.in. art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 r. poz. 1439). 

 

W załączniku badanej uchwały określającym wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Ozimku wprowadziła m.in. 

następujące postanowienia: 
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F3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku6 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Stawka opłaty  

Roczna kwota opłaty (liczbę wskazaną w poz. 45 należy pomnożyć przez kwotę z poz. 46). 

Ponadto w objaśnieniach do deklaracji postanowiono co następuje: 6Zgodnie z art. 6j 

ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Jak wskazano w § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 W złożonych wyjaśnieniach (pismo z dnia 16 września 2020 r.) Zastępca Burmistrza 

wskazał: Informuję, że w czasie prac nad załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej w Ozimku 

nr XXIII/203/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, wystąpił błąd techniczny (wprowadzone zmiany nie zostały 

zapisane). W wyniku powyższego wystąpiła niezgodność treści uchwały z załącznikiem. 

Ponadto informujemy, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Ozimku, która odbędzie się 28 

września br., przygotowany jest nowy projekt uchwały.  

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z treści 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. Za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego należy przyjąć, 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok NSA z dnia 11 lutego 

1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., 

sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I 

SA/Ol 153/18).  

Mając na uwadze, iż badana uchwała została podjęta w dniu 24 sierpnia 2020 r., 

Kolegium Izby, badając jej zgodność z prawem, wzięło pod uwagę przepisy ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązujące od dnia 6 września 2019 r. Wskazać 

należy, że z dniem 6 września 2019 r., z mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r., 

poz. 1579 ze zm.), weszły w życie zmiany m.in. w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 powyższej ustawy, rada gminy ma obowiązek 

dostosowania uchwał wydanych przed dniem jej wejścia w życie na podstawie przepisów 

dotychczasowych do przepisów ustawy zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. w terminie 

do 6 września 2020 r. Dodatkowo ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 
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zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) przedłużyła termin na dostosowanie uchwał rady gminy do zmian 

wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.  

 Stosownie do art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 

przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe.   

Kolegium wskazuje, iż z art. 6j ust. 3b cyt. ustawy wynika w sposób jednoznaczny, że 

stawka opłaty ustalana jest od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Powyższa opłata 

nie jest skorelowana z ilością domków letniskowych znajdujących się na danej nieruchomości. 

 

 W tym stanie Kolegium uznało, że wskazane zapisy uchwały Nr XXIII/203/20 z dnia 

24 sierpnia 2020 r. w sposób istotny naruszają art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

  

 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 

 

     Grzegorz Czarnocki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2020-09-25T13:35:22+0200




