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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 20/50/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 28 lipca 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  

§ 4 uchwały nr XXXV/338/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r. w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w części dotyczącej zapisu „ i wchodzi w życie z dniem 1 lipca  

2021 r.” z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) 

oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888).  

 

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

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 czerwca 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXXV/338/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w której treści przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  

art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jak również 

art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, 

zawarto w § 1 regulacje określające termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W § 2 uchwały zawarto zapis o utracie mocy uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w 

Głuchołazach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast w § 4 uchwały 

postanowiono, że „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”. 

Jak wynika z ustalonego stanu powołana uchwała nr XXXV/338/21 Rady Miejskiej w 

Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego w dniu 29 czerwca 2021 r. (poz. 1668). 

W pisemnych wyjaśnieniach (sygn. Fn.3023.8.2021.JF z dnia 21.07.2021 r.)  Burmistrz 

Głuchołaz podniósł, co następuje: „W nawiązaniu do przekazanej do organu nadzoru Uchwały 

Nr XXXV/338/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 23 czerwca 2021 r, w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyjaśniamy, iż w treści § 4 ww. aktu znalazł się wadliwy zapis dotyczący terminu 

wejścia w życie uchwały”. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo 

zawiadomionej. 
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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). 

Stosownie  do art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i 

porządku w gminach rada gminy określa, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z 

góry. 

Powołana uchwała umiejscowiona w dyspozycjach art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym posiada status aktu prawa miejscowego, tj. źródła powszechnie 

obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je 

ustanowiły.   

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

prawnych 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. Jak stanowi jednocześnie ust. 2 tego 

przepisu, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż 14 dni, a jeżeli ważny interes prawny 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 aktu w dzienniku urzędowym. 

Podkreślić jednak za linią orzeczniczą sądów administracyjnych należy (np. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2020 r., sygn. I 

SA/Łd 268/20), że dla zastosowania art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych muszą istnieć dostatecznie przekonywujące argumenty 

uzasadniające odstąpienie od zasady co najmniej czternastodniowego okresu vacatio legis; to 

odstąpienie jest dopuszczalne tylko w szczególnych okolicznościach, gdy przemawia za tym 

inna zasada prawnokonstytucyjna. 

Jak wynika z ustalonego stanu w sprawie nie występują okoliczności szczególne 

uzasadniające odstąpienie od zasady co najmniej czternastodniowego okresu vacatio legis, 

zatem uregulowany w § 4 uchwały nr XXXV/338/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach termin 

jej wejścia w życie „ z dniem 1 lipca 2021 r.” na tle daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 29 czerwca 2021 r. istotnie narusza art. 4 ust. 1 

ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz art. 6l 

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

Zakres rozstrzygnięcia nadzorczego uwzględnia wskazania wynikające z wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. sygn. II GSK 632/10, w którego 

uzasadnieniu podniesiono, iż w przypadku skonstruowania postanowień dotyczących klauzuli 

wejścia w życie aktów, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o 



strona 3/3  

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr 20/50/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. 

 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - w sposób naruszający 

te przepisy - „organ nadzoru powinien (...) pozbawić mocy obowiązywania wadliwie 

skonstruowany § (...) uchwały”. „Brak stosownej w tym zakresie regulacji zostałby niejako 

zastąpiony treścią art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych”. Artykuł 4 ustawy o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - stanowi, w ocenie NSA 

- normę powszechnie obowiązującą i ma zastosowanie zarówno w przypadku gdy dany akt nie 

zawiera postanowień odnoszących się do wejścia w życie danego aktu, jak też wówczas, gdy 

wskazują one termin wejścia w życie - w sposób nieprawidłowy. 

W tym stanie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu postanowiło 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. 

 

Przewodnicząca Kolegium 

 

 Aleksandra Bieniaszewska 
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