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REGIONALNA   IZBA  OBRACHUNKOWA 

W  OPOLU  
 

Uchwała nr  15/ 42/2013 
 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 17 lipca 2013 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paździer-

nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- 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 

2013 r. poz. 594) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

 

§ 2 ust. 4 uchwały nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 

2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w części dotyczącej sformułowania „dzień wpływu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 1, lub” z powodu naruszenia art. 

47 § 3 w związku z art. 60 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 749) 

 

 

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

 
 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono w dniu 2 lipca 2013 r. uchwałę 

nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy, powołując w podstawie prawnej przepisy art. 40 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiła m.in. w: 

- § 1 ust. 1 pkt 1, iż: „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w 

terminie do 25 dnia każdego miesiąca”, 

- § 2 ust. 4, iż: „Za termin uiszczenia opłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych 

na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 1, lub (…)”, 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej Gminy  nie stawił 

się. 

 

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 
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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 3 grudnia 1996 r. sygn.  SA/Wr  949/96; wyrok 

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

 

Stosownie do art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 

kompetencji rady gminy należy m.in. określenie w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 

Jednocześnie w art. 6q cyt. wyżej ustawy postanowiono, iż w sprawach dotyczących 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

Rada Gminy, określając w drodze uchwały elementy przedmiotowo istotne uchwały, 

o której mowa w w/w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna 

uwzględnić przepisy powszechnie obowiązujące, do których odsyła również ustawodawca w 

art. 6q tej ustawy, a zatem przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. 

Zgodnie z art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik jest obowiązany 

sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić (por. art. 3 pkt 3 lit. „c” 

ustawy Ordynacja podatkowa).  

Terminy dokonania zapłaty podatku/opłaty określa przepis art. 60 § 1 ustawy 

Ordynacja podatkowa. I tak za termin zapłaty uważa się : 

1) (przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu 

podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku 

przez płatnika lub inkasenta; 

2)  w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub 

rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku 

płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu. 

 

Rada Gminy Skarbimierz w uchwale nr XXVIII/192/2013 postanowiła określić termin 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. do 25 dnia każdego 

miesiąca, dopuszczając przy tym tryb płatności zarówno gotówkowej jak i bezgotówkowej 

(§ 2 ust. 1 uchwały).  

Tym samym określenie w uchwale terminu uiszczenia opłaty w obrocie bezgotówkowym 

(dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy) w sposób odmienny od 

przyjętego w samej uchwale terminu (do 25 dnia każdego miesiąca) narusza w sposób istotny 

normę art. 47 § 3 oraz art. 61 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.  

Terminem płatności jest ostatni dzień, w którym, zgodnie z postanowieniami 

uchwalonego przez Radę Gminy Skarbimierz aktu prawa miejscowego, wpłata powinna 

nastąpić, tj. 25 dzień każdego miesiąca (art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa). Przy 

obrocie bezgotówkowym termin ten będzie dotrzymany w sytuacji obciążenia rachunku 

bankowego podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego 
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tego podmiotu w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu w ostatnim dniu, w 

którym zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Skarbimierz wpłata ostatecznie powinna 

nastąpić a zatem 25 dnia każdego miesiąca. 
 

Tym samym, określenie w § 2 ust. 4 cyt. uchwały terminu uiszczenia opłaty w obrocie 

bezgotówkowym za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób istotny narusza po-

wołane wyżej przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, co uzasadnia orzeczenie nieważności 

przedmiotowej uchwały nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Skarbimierz  z dnia 3 czerwca 

2013 r. w części wskazanej w sentencji uchwały.   

 

 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 

 
 


