
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr  22/62/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. 

 

REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA 
W    OPOLU  

 

Uchwała nr  22/62/2013 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 

października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (t.j. DzU z 2012 r. poz. 1113) 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

w s k a z u j e  
 

w § 5 uchwały nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 

r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stanowiącym o jej wejściu w życie 

„w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” 

naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). 

 

 

Uzasadn ien ie  
 

 

W dniu 31 października 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w której w § 5 postanowiono, iż 

„Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.” 

 

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel jednostki zawiadomionej prawidłowo nie stawił 

się. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień 

ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego 

obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego, jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. 

ustawy, ustanawia rada gminy w formie uchwały.  

 Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 

i 2 cyt. ustawy przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku 

urzędowym o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego. Wyjątek od powyższej 

zasady formułuje ust. 2 powołanego art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych, który dopuszcza możliwość odmiennego sposobu wejścia 

w życie aktu prawa miejscowego, tj. z dniem ogłoszenia - jeżeli ważny interes państwa 

wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego 

państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.  
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W odniesieniu do brzmienia § 5 uchwały określającego, iż uchwała wchodzi w życie  

„Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.” Kolegium wskazuje, iż uchwalony przez Radę Miejską termin 

wejścia w życie przedmiotowej uchwały jest niezgodny z art. 4 ust. 1 powyżej powołanej 

ustawy.  

Powyższe, wobec braku przesłanek uzasadniających możliwość zastosowania w 

ustalonym stanie dyspozycji art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych, skutkuje wskazaniem naruszenia przepisów o treści jak w 

sentencji. 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku 

nieistotnego naruszenia prawa, izba nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do 

wskazania, że uchwałę wydano z naruszeniem prawa. 

. 
 

 

        Przewodniczący Kolegium 

 

 
 

 


