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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr  19/54/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 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 2019 r., poz. 2137) 

oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 3  w odniesieniu do zapisu „ Z dniem 1 maja 2020 roku” oraz § 4  w odniesieniu do zapisu „z 

mocą obowiązywania od dnia 1 maja 2020 roku” uchwały nr XIX/135/20 Rady Gminy 

Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny 

wielodzietne z powodu naruszenia art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) w zw. z art. 4 ust. 1 oraz art. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) 

 

 

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

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 26 maja 2020 r. doręczono 

uchwałę nr XIX/135/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują rodziny wielodzietne, w której treści przywołując w podstawie prawnej 

m. in art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postanowiono w § 1 

o zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia  

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.), w części stanowiącej 

10% kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej 

nieruchomości. 

W § 3 rozpatrywanej uchwały zawarto klauzulę derogacyjną w brzmieniu z dniem 1 

maja 2020 roku traci moc Uchwała Rady Gminy w Łubnianach Nr VIII/47/2019 z dnia 20 maja 

2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, która stanowiła 

konsekwencję nadania uchwale wstecznej mocy obowiązującej poprzez przyjęcie w § 4 trybu 

wejścia w życie w brzmieniu: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 

1 maja 2020 roku. 

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego derogowaną uchwałą nr VIII/47/2019 Rady 

Gminy w Łubnianach z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

rodziny wielodzietne wprowadzono zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o 
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których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, w części stanowiącej 

30% kwoty opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej 

nieruchomości. 

W złożonych wyjaśnieniach (pismo sygn. RG.620.2.2020.MW z dnia 23.06.2020 r.) 

Wójt Gminy Łubniany w nawiązaniu do powyższej sfery regulacji wskazał w szczególności, 

co następuje: 

„(…) Pomimo, iż materia regulowana przez uchwałę nr XIX/135/20 Rady Gminy Łubniany z 

dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne obejmuje 

określone ujemne konsekwencje dla adresatów norm prawnych w niej zawartych, poprzez 

zmniejszenie wysokości ulgi dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, z 30 % kwoty opłaty należnej do 10 % kwoty należnej, 

to jednak uchwałodawca przyjął w tym wypadku, iż uchwała tego rodzaju może obowiązywać 

z mocą wsteczną, to jest od dnia 01.05.2020 r. Przyjęcie powyższej regulacji w zakresie 

wysokości ulgi dla rodzin wielodzietnych podyktowane było zmniejszeniem wielkości 

pokrywania kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy. W myśl 

ogólnej zasady określonej w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461), 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. Jednocześnie przedmiot regulacji zawartej w ww. 

uchwale uzasadnia zastosowanie wyjątku określonego w art. 5 ww. ustawy, w myśl którego, 

istnieje możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Wydaje się bowiem, iż 

powyższa klauzula generalna odwołująca się do zasad demokratycznego państwa prawnego, w 

przypadku regulacji dotyczącej obniżenia ulgi w wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi określonym adresatom normy prawnej zawartej w uchwale nr 

XIX/135/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r., nie sprzeciwia się przyjęciu wstecznej 

mocy obowiązywania tego aktu normatywnego (...)”. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie 

przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza 

prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności 

bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Za ukształtowaną linią orzeczniczą 

Naczelnego Sądu Administracyjnego należy przyjąć, 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 dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; 

wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 

13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 

2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18). 

W tym miejscu wskazać należy, iż podjęta na podstawie art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwała nr XIX/135/20 Rady 

Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
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rodziny wielodzietne jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich 

ogłoszenie. Oznacza to, że przepis prawa nie ogłoszony nie wchodzi w życie, a data ogłoszenia 

przepisu jest datą początkową, od której może on wejść w życie (zob. wyrok NSA z dnia 9 

listopada 2001 r. sygn. akt III SA 1170/01, OSS rok 2001, nr 1, poz. 23). W sferze przedmiotu 

regulacji ustawowej zagadnienie wejścia w życie aktów normatywnych regulują dyspozycje 

art. 4 i art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 

w tym art. 4 ust. 1 określający podstawową zasadę, iż 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 

oraz art. 5 cyt. ustawy dopuszczający  możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej 

mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie. 

Jak wynika z powyższego nadanie aktowi prawa miejscowego wstecznej mocy 

obowiązującej nie jest bezwzględnie zakazane, niemniej z ustalonej linii orzeczniczej sądów 

administracyjnych (np. wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2018, sygn. I OSK 686/18) jednoznacznie 

wynika, że odstąpienie od zasady niedziałania prawa wstecz dopuszczalne jest jedynie 

wyjątkowo i tylko z usprawiedliwionych względów, gdy jest to konieczne dla realizacji 

wartości konstytucyjnej, ocenianej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji, 

zatem wsteczna moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw. Na tle 

powyższego stwierdzenia wykluczyć zatem należy możliwość zastosowania tej normy do 

nakładania obowiązków bądź pogarszania sytuacji prawnej adresatów aktu prawa 

miejscowego, co w ustalonym stanie prawnym nastąpiło z uwagi na stwierdzone obniżenie ze 

wsteczną mocą obowiązującą wysokości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o 

których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z 30% na 10%  kwoty 

opłaty należnej od każdej rodziny wielodzietnej zamieszkującej na tej nieruchomości. 

 W tym stanie Kolegium stwierdza, iż wskazane uprzednio postanowienia § 3 oraz § 4 

uchwały nr XIX/135/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują rodziny wielodzietne związane z przedmiotem nadania aktowi prawa 

miejscowego wstecznej mocy obowiązującej w sposób istotny naruszają art. 6k ust. 4 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 4 ust. 1 

oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych. 

 

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 

 

    Grzegorz Czarnocki 
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