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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr  23/70/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 grudnia 2015 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 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

w s k a z u j e   

w uchwale nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie  

ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

jedynie przez część roku, naruszenie art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) w związku 

z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2013 r., 

poz.1399 ze zm.).  

 

 

Uzasadnienie 
 

 W dniu 21 grudnia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono 

uchwałę nr XIII/73/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia stawki opłaty oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

jedynie przez część roku. Przywołując w podstawie prawnej uchwały m. in. przepisy art. 18 

ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2015 r., poz. 1515) oraz przepisy art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwaliła w § 1 wzór 

formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Lasowice Wielkie, 

na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku, stanowiący załącznik do uchwały. 

We wskazanym wzorze formularza, w części A „Obowiązek złożenia deklaracji” Rada 

Gminy w zakresie dotyczącym pozycji „Korekta deklaracji” zawarła zapis o treści: „na 

podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa UWAGA: do 

korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie”  

Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2 uchwały, wchodzi ona w życie „z dniem 1 stycznia 

2016 r.”  
Uczestniczący w posiedzeniu Kolegium Wójt Gminy Lasowice Wielkie wyjaśnił, że 

rozpatrywany zapis w poprzedniej deklaracji też był ujęty, na dzień dzisiejszy ustawa 

Ordynacja podatkowa jeszcze obowiązuje, jednak jest to nasz błąd, pracownik nie zauważył 

zmiany ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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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.  

Przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia obowiązującego wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, celem zapewnienia 

prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ułatwienia składania deklaracji. 

W rozumieniu Ordynacji podatkowej, deklaracjami są także zeznania, wykazy oraz 

informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, 

podatnicy, płatnicy i inkasenci (art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Podatnicy, płatnicy 

i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (art. 81 § 1 Ordynacji 

podatkowej). 

  Przepis art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, w stanie obowiązującym w 2015 r., stanowi, 

że korekty deklaracji dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z 

uzasadnieniem. Jak wynika z powyższego zapisu, skorygowaniu deklaracji powinno 

towarzyszyć złożenie pisemnego uzasadnienia dokonania korekty. Ustawą z dnia 10 września 

2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 

r., poz. 1649) - obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca art. 1 pkt 74 lit. a ustawy 

zmieniającej, dokonał zmiany art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez wykreślenie zapisu 

dotyczącego obowiązku złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia. Zatem 

od 1 stycznia 2016 r. nie ma obowiązku przedkładania wraz z korektą deklaracji uzasadnienia.  

W świetle powyższego, zawarcie we wzorze deklaracji obowiązującego od 1 stycznia 

2016 roku błędnego pouczenia o konieczności złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego 

uzasadnienia przyczyny korekty, nie znajduje uzasadnienia w ustalonym stanie dyspozycji art. 

81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa i 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 


