
Uchwała	nr	86/2013
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	24	lipca	2013	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Miejskiej	Góry	XLI/287/13	z	dnia
3	lipca	2013	r.	zmieniającej	uchwałę	w	sprawie	wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty

za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	r.	o	regionalnych	izbach
obrachunkowych	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2012	r.	poz.	1113)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca
1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	 jednolity:	Dz.U.	z	2013	r.	poz.	594),	Kolegium	Regionalnej
Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

części	 uchwały	 Rady	 Miejskiej	 Góry	 nr	 XLI/287/13	 z	 dnia	 3	 lipca	 2013	 r.	 zmieniającej	 uchwałę
w	sprawie	wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	w	za-
kresie:

1)	§	1	pkt	1	w	części,	w	jakiej	dodaje	w	zmienianej	uchwale	§	6,

2)	sformułowania	o	treści	„Oświadczenie	o	przyczynach	nieobecności	stałego	mieszkańca,	na
terenie	nieruchomości”	w	części	J	wzoru	deklaracji,	stanowiącego	załącznik	nr	1	do	uchwały	

—	 wobec	 istotnego	 naruszenia	 art.	 6n	 ust.	 2	 ustawy	 z	 dnia	 13	 września	 1996	 r.	 o	 utrzymaniu
czystości	i	porządku	w	gminach	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2012	r.	poz.	391,	z	późn.	zm.).

Uzasadnienie

Uchwała	 Rady	 Miejskiej	 Góry	 nr	 XLI/287/13	 z	 dnia	 3	 lipca	 2013	 r.	 zmieniająca	 uchwałę
w	 sprawie	 wzoru	 deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi
wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	10	lipca	2013	roku.

Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 badając	 przedmiotową	 uchwałę
ustaliło,	co	następuje:

W	przedmiotowej	uchwale	Rada	zawarła	m.in.	następujące	regulacje:

„§	1.	W	uchwale	nr	XXXVII/259/13	Rady	Miejskiej	Góry	z	dnia	28	lutego	2013	r.	w	sprawie
wzoru	 deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 (Dz.	 Urz.	 Woj.
Doln.	2013.2019)	wprowadza	się	następujące	zmiany:

1)	po	§	3	uchwały	dodaje	się	§	4,	§	5	i	§	6	w	brzmieniu:

[...]

§	6.	W	przypadku	gdy	liczba	osób	zamieszkałych	na	danej	nieruchomości	wykazana	w	dekla-
racji	 jest	mniejsza	od	liczby	osób	zameldowanych	na	 tej	nieruchomości,	właściciel	ma	obowiązek
dołączyć	 do	 deklaracji	 oświadczenie	 o	 przyczynach	 nieobecności	 stałego	 mieszkańca	 na	 terenie
danej	nieruchomości”.

Jednocześnie	we	wzorze	 deklaracji	 o	wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komu-
nalnymi	 dla	 właścicieli	 nieruchomości	 zamieszkałych	 (załącznik	 nr	 1	 do	 uchwały),	 w	 części	 J
„Załączniki”	wskazano	„Oświadczenie	o	przyczynach	nieobecności	stałego	mieszkańca,	na	terenie
nieruchomości”.
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Powołane	 postanowienia	 uchwały	 w	 sposób	 istotny	 naruszają	 art.	 6n	 ust.	 2	 ustawy	 z	 dnia
13	września	1996	r.	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2012	r.
poz.	391,	z	późn.	zm.),	zwanej	dalej	„u.p.cz.”.	Zgodnie	z	powołanym	przepisem,	rada	gminy	określa-
jąc	wzór	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	może	określić
wykaz	dokumentów	potwierdzających	dane	zawarte	w	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodaro-
wanie	 odpadami	 komunalnymi.	 W	 ocenie	 Kolegium	 określenie	 w	 uchwale	 wykazu	 dokumentów,
które	 służą	 potwierdzeniu	 danych	 zawartych	 w	 deklaracji,	 nie	 jest	 tożsame	 ze	 zobowiązaniem
wypełniającego	 deklarację	 do	 załączenia	 tych	 dokumentów.	 Rada	 Gminy	 podejmując	 powyższą
regulację,	zobowiązującą	do	złożenia	oświadczenia,	przekroczyła	zakres	upoważnienia	ustawowego
do	kształtowania	treści	uchwały	ustalającej	wzór	deklaracji.

Niezależnie	od	powyższego,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	wska-
zuje,	że:

w	 części	 E	 wzorów	 deklaracji,	 stanowiących	 załączniki	 nr	 1	 i	 2	 do	 uchwały,	 zawarto	 wymóg
przedstawienia	numeru	telefonu;	przedstawienie	powyższych	danych	nie	jest	konieczne	dla	ziden-
tyfikowania	osób	składających	deklarację,	zatem	wypełnienie	tych	pól	powinno	zostać	oznaczone
jako	fakultatywne,
rodzaje	pojemników	na	odpady	wskazane	we	wzorze	deklaracji,	 stanowiącym	załącznik	nr	2	do
uchwały,	nie	są	spójne	z	kategoriami	pojemników,	dla	których	ustalono	stawki	opłat:	1)	w	odnie-
sieniu	do	pojemników	na	odpady	zmieszane	wprowadzono	kategorię	„kosz”,	dla	której	nie	została
ustalona	 stawka	 opłaty,	 pominięto	 natomiast	 kategorię	 pojemników	 o	 pojemności	 0,12	 m³,	 dla
której	 stawkę	 ustalono,	 2)	 w	 odniesieniu	 do	 pojemników	 na	 odpady	 gromadzone	 selektywnie
pominięto	następujące	kategorie	pojemników	(dla	których	ustalono	stawki):	o	pojemności	0,11	m³,
7	m³,	 10	m³;	 3)	w	 części	 I	wzoru	 deklaracji,	 dotyczącej	wyliczenia	 opłaty	 dla	 kategorii	 pojem-
ników,	 które	 mogą	 służyć	 zarówno	 do	 selektywnej	 i	 nieselektywnej	 zbiórki	 odpadów,	 prze-
widziano	 tylko	 jeden	 wiersz,	 pomimo	 że	 stawki	 tych	 opłat	 (w	 zależności	 od	 przyjętej	 metody
gromadzenia	odpadów)	są	różne.

Uwzględniając	powyższe,	Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło
jak	w	sentencji	uchwały.

Na	niniejszą	uchwałę	Radzie	Miejskiej	Góry	przysługuje	skarga,	którą	wnosi	się	do	Wojewódz-
kiego	 Sądu	 Administracyjnego	 we	 Wrocławiu,	 ul.	 Świętego	 Mikołaja	 78/79,	 za	 pośrednictwem
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu,	w	terminie	30	dni	od	daty	doręczenia
niniejszej	uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus
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