
 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 17/44/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 

W OPOLU  

 

Uchwała nr 17/44/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 30 czerwca 2021 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 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  

uchwały Nr XXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z powodu naruszenia art. 6k ust. 4 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. 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 9 czerwca 2021 r. doręczono uchwałę  

Nr XXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska 

w Głubczycach w podstawie prawnej podjętej uchwały wskazała m.in. art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej: u.c.p.g.  

 

W badanej uchwale Rada Miejska w Głubczycach wprowadziła m.in. następujące 

postanowienia:  

§ 1. W uchwale Nr VI/104/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.      

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W załączniku nr 1 do uchwały w części E1 zawarto oświadczenie dotyczące gromadzenia 

odpadów w sposób selektywny bądź nieselektywny. Zaś w części E3 powołanego załącznika 

do uchwały zamieszczano rubryki dotyczące wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z podziałem na odpady gromadzone w sposób selektywny oraz 

nieselektywny.  

 

W piśmie z dnia 14 czerwca 2021 r. sygn. KI.3135.55.2021.MK, organ wykonawczy 

gminy wskazał, że: „W nawiązaniu do uchwały nr XXVIII/288/21 Rady Miejskiej  

w Głubczycach z dnia 2 czerwca 2021 r. dotyczącej zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w 

części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informuję, że w wyniku tworzenia 

uchwały doszło do omyłki pisarskiej”.  
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Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy nie stawił się.  

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach 

prawa, co wynika z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje 

kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu 

terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione 

ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza 

zakres upoważnienia ustawowego. W świetle powyższego każda norma kompetencyjna musi 

być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest jakiekolwiek dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy o 

samorządzie gminnym jak również ustaw szczególnych stanowiących podstawę określonej 

sfery regulacji przez organ stanowiący gminy wyraźnie określają przedmiot przyznanych 

kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne 

z prawem. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, które do 

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek 

samorządu terytorialnego zalicza m.in. 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).  

 Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Głubczycach kwestionowanej 

uchwały jest przepis art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który 

stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza 

kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa  

w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 i poz. 2369), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia  

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 i poz. 2400). Rada Miejska  

w Głubczycach skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i w dniu 27 marca 2019 r. podjęła 

uchwałę Nr VI/104/19 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Brzmienie § 2 ust. 1  ww. uchwały przewidywało, że właściciele nieruchomości 

zamierzający skorzystać ze zwolnienia z opłat na podstawie § 1 niniejszej uchwały zobowiązani 

są złożyć wniosek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Natomiast analizowaną przez 

Kolegium uchwałą zmieniono brzmienie rzeczonego załącznika. 

Mając na względzie powyższe Kolegium wskazuje, że znowelizowana - z dniem 6 

września 2019 r. ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) - ustawa  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie przewiduje 

zbierania i gromadzenia odpadów w sposób inny niż selektywny. Stanowi o tym art. 5 ust. 1 

pkt 3 u.c.p.g., zgodnie z którym, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  

i porządku, poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy. W art. 6k ust. 3 oraz art. 6ka tejże ustawy ustawodawca uregulował ściśle 

określone konsekwencje w przypadku jego niedopełnienia przez właściciela nieruchomości. 

Powyższe oznacza, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma już możliwości oznaczenia 

sposobu gromadzenia odpadów komunalnych. Dopuszczenie przez organ stanowiący gminy 

gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny jest sprzeczne z obowiązkiem nałożonym na 
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właścicieli nieruchomości w art. 5 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Przepisy ustawy w brzmieniu 

obecnie obowiązującym nie dają podstaw do złożenia oświadczenia w zakresie wyboru sposobu 

segregacji odpadów. W związku z powyższym za sprzeczne z zasadą wynikającą z art. 5 u.c.p.g. 

stanowiącą o obowiązku gromadzenia odpadów w sposób selektywny są postanowienia 

uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach w części E1 i E3 załącznika nr 1 do uchwały, 

odnoszące się do oświadczeń w zakresie dokonywania wyboru sposobu gromadzenia odpadów 

komunalnych i wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w związku ze złożonym oświadczeniem. 

  

W odniesieniu do zapisu § 2 uchwały, Kolegium stwierdza, iż zasada konstytucyjna, 

dotycząca obowiązywania prawa wynikająca z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż 

warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich 

ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca  

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.  Z treści powołanego 

art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, iż data ogłoszenia przepisu prawnego, w tym m.in. uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego jest datą początkową, od której może on wejść w życie.  

Uszczegółowieniem normy konstytucyjnej jest art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, 

zgodnie z którym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 

1 i 2 cyt. ustawy 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, a w uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny 

interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady 

demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie 

może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 

Przedmiotowa uchwała, w związku z rodzajem konstruowanych w niej norm, stanowi 

akt prawa miejscowego i powinna podlegać wyżej wymienionym regułom publikacji i wejścia 

w życie aktów normatywnych zawierających przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane  

w dziennikach urzędowych z zachowaniem odpowiedniego terminu vacatio legis, który służy 

m.in. zapoznaniu się adresatów norm z nowymi rozwiązaniami prawnymi. Zatem określenie  

w treści uchwały, iż wchodzi ona w życie z dniem podjęcia oraz pominięcie zapisów 

dotyczących publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, nie 

znajduje prawnego uzasadnienia. W konsekwencji prowadzi to do przyjęcia, iż kwestionowany 

zapis § 2 uchwały jest niezgodny z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych i stanowi istotne naruszenie prawa.  

 

 Zdaniem Kolegium uchwała Nr XXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 2 

czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6k ust. 4 w związku z art. 5 

ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

 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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