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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 9/13/2022 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 2 marca 2022 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 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 z 

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

jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 6 uchwały nr XXXVII/270/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty w części dotyczącej zapisu „ Z dniem 14 lutego 2022 roku” z powodu 

naruszenia art. 6k ust. 1 pkt 1,  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i 

porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), § 126 w zw. z 

§ 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie: "Zasad techniki 

prawodawczej" (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 283), 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 lutego 2022 r. doręczono 

uchwałę nr XXXVII/270/22 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty, w której treści przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  

art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jak również 

art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a, i 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, zawarto regulacje określające wybór metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalono wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W § 6 uchwały zawarto zapis o utracie mocy wskazując, iż „Z dniem 14 lutego 2022 

roku traci moc Uchwała Rady Gminy w Łubnianach Nr XXX/219/21 z dnia 17 czerwca 2021 

roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty”, natomiast w § 7 uchwały postanowiono, że „Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od  dnia 1 marca 2022 r.”. 

Jak wynika z ustalonego stanu powołana uchwała nr XXXVII/270/22 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 31 stycznia 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego w dniu 4 lutego 2022 r. (Opols.2022.356) i weszła w życie z dniem 1 marca  

2022 r.,  jednocześnie uchwała ta uchyla uchwałę nr XXX/219/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 

17 czerwca 2021 r.  z dniem 14 lutego 2022 r.  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16968290?unitId=par(126)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16968290?unitId=par(143)&cm=DOCUMENT
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W pisemnych wyjaśnieniach (sygn. RG.7030.1.2022.PD z dnia 28.02.2022 r.)  Wójt 

Gminy Łubniany wskazał, iż: „ […] w treści § 6 ww. Uchwały nastąpiło wadliwe wskazanie 

daty o utracie mocy poprzez zasugerowanie się zapisami z poprzedniej uchwały”. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z dyspozycją 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 orzeczeniem w całości lub w części jej nieważności bądź 

też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią 

orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, 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 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). 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 

gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej 

opłaty. Uchwałą nr XXXVII/270/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. Rada Gminy Łubniany 

zrealizowała ten ustawowy obowiązek i dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawkę opłaty. Przedmiotowa uchwała 

stanowi akt prawa miejscowego.  

Zgodnie z § 7 uchwały, przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem 1 marca 2022 

roku. Jednocześnie jak wynika z § 6 uchwały: „Z dniem 14 lutego 2022 roku traci moc Uchwała 

Rady Gminy w Łubnianach Nr XXX/219/21 z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

tej opłaty”. 

Powyższe wskazuje na brak spójności pomiędzy datą wejścia w życie przedmiotowej 

uchwały a datą uchylenia poprzedniej uchwały. Organ stanowiący ustalając termin wejścia w 

życie aktu prawa miejscowego powinien jednocześnie uwzględnić odpowiedni czas od 

uchylenia aktu prawa miejscowego  do wejścia w życie aktu prawa miejscowego zastępującego 

uchylony akt, tak aby było możliwe zachowanie ciągłości stosowania określonego przepisu 

prawa materialnego, o ile jego funkcjonowanie w systemie prawa ma charakter obowiązkowy. 

Wprowadzona wadliwa regulacja, której celem było uchylenie uchwały nr XXX/219/21 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r. spowodowała, iż uchwała ta stanowiąca akt prawa 

miejscowego nie posiada już mocy obowiązującej i nie może wywierać jakichkolwiek skutków 

prawnych.  

Zdaniem Kolegium nieuprawnione jest zawarcie w uchwale zapisu o uchyleniu uchwały 

poprzedniej z terminem wcześniejszym niż data wejścia w życie uchwały, która ma ją zastąpić, 

ponieważ w istotny sposób narusza to art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez niezachowanie ciągłości stosowania 

przepisu prawa materialnego. 
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Kolegium Izby wskazuje, że do elementów niezbędnych każdego, prawidłowego pod 

względem legislacyjnym, aktu prawa miejscowego należą, obok tytułu i przepisów 

merytorycznych, przepisy końcowe, w tym przepisy o wejściu w życie oraz przepisy o 

wygaśnięciu mocy aktu normatywnego. Ustalenie obowiązywania i stosowalności określonego 

przepisu prawa materialnego oraz określenie jego znaczenia jest pierwszym z etapów 

stosowania prawa. Na podstawie przepisów końcowych ocenia się, czy dany akt jest 

obowiązującym w systemie prawnym, a co za tym idzie - czy można go zastosować w 

konkretnym stanie faktycznym. 

Zgodnie z przepisami § 126 w zw. z § 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 

czerwca 2002 r. w sprawie: "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 283), w akcie prawa miejscowego zamieszcza się przepis uchylający inny akt prawa 

miejscowego. Akt prawa miejscowego może uchylić tylko i wyłącznie wcześniejszy akt prawa 

miejscowego, wydany na podstawie tego samego, nadal obowiązującego przepisu 

upoważniającego, przez ten sam organ, który wydaje akt uchylający lub organ, którego 

właściwość przejął organ wydający akt uchylający. Jednakże w nowym akcie prawa 

miejscowego zamieszcza się przepis uchylający jedynie nadal obowiązujący akt prawa 

miejscowego. 

 W tym stanie Kolegium stwierdza, iż zawarte w § 6 uchwały nr XXXVII/270/22 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty sformułowanie  

„Z dniem 14 lutego 2022 roku” w sposób istotny narusza art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 126 w zw. z 

§ 143 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie: "Zasad techniki 

prawodawczej" (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

 

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 
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