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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

Uchwała nr 31/64/2021 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 

1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137, ze zm.) oraz  

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  

poz. 1372, ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

o r z e k a  n i e w a ż n o ś ć  

§ 3 uchwały nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2021 r. w 

sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

części dotyczącej  sformułowania „w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego” z 

powodu naruszenia art. 13 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 3 listopada 2021 r. doręczono 

uchwałę nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której treści 

przywołując w podstawie prawnej art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o 

samorządzie gminnym oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) zawarto w § 3 

postanowienie, warunkujące jej wejście w życie od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego”. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel gminy prawidłowo zawiadomionej. 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Stosownie do regulacji zawartych w art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym ogłasza się: 

1)  akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

2)  akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ 

gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 

3)  statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty związków 

powiatowo-gminnych; 

3a)  statuty związków metropolitalnych; 

4)  akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez 

wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

5)  wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego 

stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu 

województwa, organ powiatu i organ gminy; 
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6)  porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 

a)  między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b)  między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

7)  uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu 

gminy, powiatu i województwa; 

8)  obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o 

rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy; 

8a)  rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

jednostki samorządu terytorialnego; 

9)  statut urzędu wojewódzkiego; 

10)  inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią 

przepisy szczególne. 

Z powyższej regulacji wynika, że określony w art. 13 cyt. ustawy katalog aktów prawnych ma 

co do zasady charakter zamknięty i nie może być dowolnie rozszerzony, a akty ogłaszane w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym to m.in. akty prawa miejscowego, rozstrzygnięcia 

nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego, oraz akty których ogłoszenie w dzienniku 

urzędowym wynika z postanowień zawartych w art. 13 pkt 1 – 9 cyt. ustawy albo z przepisów 

szczególnych, do których ustawodawca odwołuje się w art. 13 pkt 10 ustawy. 

W ocenie Kolegium uchwała nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  nie mieści się w ustalonym ustawowo katalogu aktów podlegających 

publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała nie stanowi w szczególności prawa 

miejscowego jak również przepisy szczególne, w tym powołany w podstawie prawnej 

przedmiotowej uchwały Rady Gminy Zębowice art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie określają obowiązku publikacji 

uchwały o takim charakterze prawnym w powołanym dzienniku urzędowym. 

Tym samym postanowienie w § 3 uchwały nr XXIV/153/2021 Rady Gminy Zębowice z 

dnia 27 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w części dotyczącej sformułowania „w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego” istotnie narusza art. 13 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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