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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 9/23/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 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 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

 

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 6 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ustalonego uchwałą nr 

XXII/240/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Otmuchów, z powodu naruszenia art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 marca 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXII/240/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Otmuchów na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otmuchów. 

Przywołując  w podstawie prawnej powołanej uchwały m. in. legitymację art. 403  

ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Rada Miejska w 

Otmuchowie w § 2 uchwały postanowiła, iż szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym 

zasady dofinansowania inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób 

kontroli wykorzystywania udzielonej dotacji, określa Regulamin udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

realizowanych na terenie Gminy Otmuchów. 

W załączniku nr 3 powołanego Regulaminu określono przedmiot umowy zawieranej 

pomiędzy Beneficjentem a Gminą Otmuchów i stanowiącej podstawę udzielenia dotacji, w 

której postanowieniach sytuowano § 6 zgodnie z poniższym brzmieniem: 

Udzielona dotacja podlega zwrotowi, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w 

przypadku: 

1) stwierdzenia jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w § 1, 

2) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4, 

3) zmiany zainstalowanego systemu ogrzewania, na który została udzielona dotacja, w 

terminie 5 lat od udzielenia dotacji, w szczególności w razie jego usunięcia, 

zainstalowania innego źródła c.o., bądź zaniechania korzystania z ogrzewania 

proekologicznego. 
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W pisemnych wyjaśnieniach sygn. WK.6324.2.2021.JM z dnia 23 marca 2021 r. Burmistrz 

Otmuchowa podniósł iż treść § 6 ust. 3 załącznika nr 3 do Regulaminu udzielania i rozliczania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

realizowanych na terenie Gminy Otmuchów, stanowiącego załącznik do przedmiotowej 

uchwały, jest elementem błędnie zamieszczonym na wskutek oczywistej omyłki redakcyjnej. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej. 

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 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 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).  

Jak wynika z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gmin 

należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 

9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 4 pkt 1 cyt. 

ustawy, finansowanie w powołanym zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może 

polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym osób 

fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców.  

W nawiązaniu do powołanej sfery, rada gminy stosownie do brzmienia art. 403 ust. 5 

ustawy Prawo ochrony środowiska, określa w drodze uchwały zasady udzielania dotacji 

celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia. Zważyć przy tym należy, 

iż podjęta na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska uchwała stanowi akt 

prawa miejscowego, zatem jej uregulowania winny być formułowane zgodnie z regułami 

poprawnej legislacji w sposób precyzyjny, jednoznaczny i wewnętrznie spójny, nie budzący 

wątpliwości interpretacyjnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest 

pogląd, że niezachowanie przywołanych wymogów przy formułowaniu przepisów prawa 

występuje wówczas, gdy ich treść może stwarzać warunki sprzyjające naruszeniu praw 

jednostki lub uniemożliwić stosowanie przepisów, w których niejasne regulacje są zawarte. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium stwierdza, że ustalenie w § 6 pkt 3 Załącznika 

nr 3 do Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków regulacji niezwiązanej z przedmiotem 

dofinansowania kosztów służących ochronie środowiska polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otmuchów, a stanowiącej o podstawie 

zwrotu dotacji „w przypadku zmiany zainstalowanego systemu ogrzewania, na który została 

udzielona dotacja, w terminie 5 lat od udzielenia dotacji, w szczególności w razie jego 

usunięcia, zainstalowania innego źródła c.o., bądź zaniechania korzystania z ogrzewania 
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proekologicznego” istotnie narusza  art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). 

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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