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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała nr 6/19/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 13 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  

 

orzeka nieważność 

 

uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin 

Brzeski w części dotyczącej: oświadczenia sytuowanego w deklaracji; w części 1 wiersz 1.5, 

w części 2 wiersz 2.8, w części 3 wiersz 3.6 oraz w części 4 wiersz 4.9, stanowiącej załącznik 

do uchwały, składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego, z powodu naruszenia art. 6n ust. 1 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.) 

Uzasadnienie 

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

uchwałę nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin 

Brzeski. Rada Miejska przywołując w podstawie prawnej uchwały m. in. art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, określiła wzór deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W treści deklaracji: w części 1 wiersz 1.5, w części 

2 wiersz 2.8, w części 3 wiersz 3.6 oraz w części 4 wiersz 4.9, stanowiącej załącznik do 

uchwały, zawarto oświadczenie o treści: 

„Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „kto składając 

zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
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prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3„oświadczam, że dane podane przeze mnie w niniejszej 

deklaracji są zgodne z prawdą.” 

Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na 13 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.  

Z powyższą regulacją koresponduje dyspozycja przywołanego przez Radę Miejską w 

Lewinie Brzeskim w podstawie prawnej uchwały nr XXXI/245/2013 z dnia 29 stycznia 2013 

r. przepisu art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6n ust. 

1 rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej 

akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 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.  

Ponadto, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w uchwale, o 

której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy, rada gminy określi także termin składania pierwszej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Odnosząc się do postanowień zawartych we wzorze deklaracji stanowiącej załącznik 

do uchwały: w części 1 wiersz 1.5, w części 2 wiersz 2.8, w części 3 wiersz 3.6 oraz w części 

4 wiersz 4.9, w brzmieniu „Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego: „kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 

prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3„: oświadczam, że dane podane przeze 

mnie w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.” stwierdzić należy, iż wykraczają one poza 

zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do 

kształtowania zakresu przedmiotowego uchwały w sprawie wzorów deklaracji, o której mowa 

w art. 6n ust. 1 powołanej ustawy. Należy wskazać, że w świetle art. 233 § 2 i 6 Kodeksu 

karnego warunkiem odpowiedzialności, o której mowa w art. 233 § 1 kk jest, by to przepis 

ustawy przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej. Delegacji takiej nie zawierają zaś przepisy ustaw powołanych w podstawie prawnej 

uchwały nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 stycznia 2013 r. w 

sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Lewin 

Brzeski.  

 

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


