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REGIONALNA  IZBA OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  
 

Uchwała nr 19/48/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 października 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 - 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), 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 XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, w zakresie sformułowania „i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2014 roku” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172, nr 117, poz. 676, nr 232, poz. 1378). 

 

 

 

 

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

 

  W dniu 7 października 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

doręczono uchwałę nr XXX/194/13 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 września 2013 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Powyższa uchwała została podjęta 

w oparciu o przywołany w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.  Określając wzór deklaracji Rada Gminy postanowiła m. in. : 

- w § 3 uchwały  „§ 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel jest zobowiązany złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2013 r.”, 

 - w § 6 uchwały „§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”. 

W piśmie R.6812.44.2013 z dnia 14 października 2013 r. Wójt Gminy wyjaśnił:  

„W chwili obecnej Gmina Strzeleczki jest członkiem Związku Gmin Czysty Region  

w Kędzierzynie - Koźlu. Związek ten przejął wszystkie obowiązki dotyczące gospodarowania 

odpadami na terenie gmin członkowskich, w tym i Gminy Strzeleczki. W miesiącu czerwiec 

2013 roku Rada Gminy Strzeleczki podjęła Uchwałę o wystąpieniu ze Związku, które nastąpi 

dnia 01.01.2014 r. W chwili obecnej dla wszystkich Gmin członkowskich Związku 

obowiązują wzory deklaracji ustalone przez Związek Czysty Region. W związku  

z koniecznością ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

w roku bieżącym, dającym możliwość odbioru odpadów od mieszkańców od dnia 

01.01.2014 r., wpisany został w w/w Uchwale termin złożenia nowych deklaracji w terminie 
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do dnia 15 listopada 2013. Jednakże deklaracje te obowiązywać będą od dnia 01.01.2014 r.  

Brak złożenia w roku bieżącym nowych deklaracji uniemożliwi nam poprawne 

przygotowanie dokumentów przetargowych”.  

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej 

Gminy.  

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

       Zgodnie z 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 Gminy Strzeleczki w podstawie prawnej uchwały nr XXX/194/13 z dnia 

26 września 2013 r. przepisu art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, zgodnie z którym 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.  

Zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty normatywne, zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie  

po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia chyba, że dany akt normatywny określi 

termin dłuższy.  

Odnosząc się do zawartych w uchwale Rady postanowień stwierdzić należy, iż w ramach 

dyspozycji przywołanych wyżej przepisów prawa, brak jest podstawy prawnej dla określenia 

wejścia w życie uchwały z terminem późniejszym niż termin, w którym nałożone zostały  

na właścicieli nieruchomości obowiązki wynikające z tej uchwały (§ 3 uchwały – obowiązek 

złożenia pierwszej deklaracji). Tym samym, określenie w § 6 uchwały terminu wejścia  

w życie uchwały z dniem 1 stycznia 2014 roku w sposób istotny narusza powołany wyżej  

art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych. Zdaniem Kolegium, powyższego nie zmieniają okoliczności 

podniesione przez Wójta w wyjaśnieniach.  

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 


