
Uchwała	nr	59/2016
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	3	sierpnia	2016	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Miejskiej	Strzelina	nr	XXIII/298/16	
z	dnia	28	czerwca	2016	r.	w	sprawie	wyboru	metody	ustalania	opłaty	za	gospodarowanie

odpadami	komunalnymi,	ustalenia	wysokości	tej	opłaty	i	ustalenia	stawki	opłaty	za	pojemnik	
o	określonej	pojemności	oraz	ustalenia	rocznej	ryczałtowej	stawki	opłaty

Na	podstawie	 art.	 18	ust.	 1	pkt	 1	ustawy	z	dnia	7	października	1992	 r.	 o	 regionalnych	 izbach
obrachunkowych	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 561)	 oraz	 art.	 91	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.
o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2016	 r.	 poz.	 446),	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej
we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

§	4	w	 związku	 z	 §	 7	 uchwały	Rady	Miejskiej	 Strzelina	 nr	XXIII/298/16	 z	 dnia	 28	 czerwca	 2016	 r.
w	 sprawie	 wyboru	 metody	 ustalania	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi,	 ustalenia
wysokości	 tej	 opłaty	 i	 ustalenia	 stawki	 opłaty	 za	 pojemnik	 o	 określonej	 pojemności	 oraz	 ustale-
nia	 rocznej	 ryczałtowej	 stawki	 opłaty	—	wobec	 istotnego	 naruszenia	 art.	 6j	 ust.	 3b	 ustawy	 z	 dnia
13	września	1996	r.	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	250,	z	późn.
zm).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	Strzelina	nr	XXIII/298/16	z	dnia	28	czerwca	2016	r.	w	sprawie	wyboru
metody	ustalania	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,	ustalenia	wysokości	 tej	opłaty
i	 ustalenia	 stawki	 opłaty	 za	 pojemnik	 o	 określonej	 pojemności	 oraz	 ustalenia	 rocznej	 ryczałtowej
stawki	opłaty	wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	8	lipca	2016	roku.

Rada	Miejska	 Strzelina	 w	 §	 4	 przedmiotowej	 uchwały	 ustaliła	 dla	 nieruchomości,	 na	 których
znajdują	 się	 domki	 letniskowe	 oraz	 innych	 nieruchomości	 wykorzystywanych	 na	 cele	 rekreacyjno-
˗wypoczynkowe,	 wykorzystywanych	 jedynie	 przez	 część	 roku,	 ryczałtową	 roczną	 stawkę	 opłaty	 za
gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 od	 domku	 letniskowego	 lub	 innej	 nieruchomości	 wyko-
rzystywanej	 na	 cele	 rekreacyjno-wypoczynkowe,	 uwzględniając	 selektywny	 oraz	 nieselektywny
sposób	zbierania	i	odbierania	odpadów.	Przepis	ten	zgodnie	z	postanowieniem	§	7	uchwały	wchodzi
w	życie	1	sierpnia	2016	roku.

Badając	 przedmiotową	 uchwałę,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
stwierdziło,	co	następuje:

Podstawę	 prawną	 regulacji	 zawartej	 w	 §	 4	 uchwały	 Rady	Miejskiej	 Strzelina	 nr	 XXIII/298/16
stanowi	art.	6j	ust.	3b	ustawy	z	dnia	13	września	1996	r.	o	utrzymaniu	czystości	 i	porządku	w	gmi-
nach,	 zwanej	 dalej	 „u.u.c.p.g.”.	 Zgodnie	 z	 powołanym	 przepisem	 w	 przypadku	 nieruchomości,
na	 których	 znajdują	 się	 domki	 letniskowe,	 lub	 innych	 nieruchomości	 wykorzystywanych	 na	 cele
rekreacyjno-wypoczynkowe,	 wykorzystywanych	 jedynie	 przez	 część	 roku,	 rada	 gminy	 uchwala
ryczałtową	stawkę	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	za	rok	od	domku	letniskowego
lub	 od	 innej	 nieruchomości	 wykorzystywanej	 na	 cele	 rekreacyjno-wypoczynkowe.	 Z	 przyjętego
unormowania	 jednoznacznie	 wynika,	 że	 ryczałtowa	 stawka	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami
komunalnymi	ma	charakter	roczny	i	winna	obowiązywać	w	okresie	całego	roku.
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Należy	zwrócić	uwagę,	że	nowelizacja	ustawy	wprowadzona	ustawą	z	dnia	28	listopada	2014	r.
o	zmianie	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	oraz	niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.
z	2015	r.	poz.	87)	daje	możliwość	ustalenia	ryczałtowej	stawki	opłaty	od	nieruchomości,	na	których
są	 domki	 letniskowe	 lub	 od	 innych	 nieruchomości	 wykorzystywanych	 na	 cele	 rekreacyjno-wypo-
czynkowe,	poprzez	dodanie	nowego	przepisu	art.	6j	ust.	3b,	z	 tym,	że	przepis	 ten	dotyczy	nierucho-
mości,	 w	 stosunku	 do	 których	 rada	 gminy	 podjęła	 uchwałę	 o	 odbieraniu	 odpadów	 komunalnych
na	podstawie	art.	6c	ust.	2	u.u.c.p.g.	Zgodnie	z	art.	6c	ust.	2	u.u.c.p.g.	w	stosunku	do	nieruchomości,
na	których	nie	 zamieszkują	mieszkańcy,	 gmina	ma	możliwość	przejęcia	 odbierania	 odpadów	komu-
nalnych	 wytwarzanych	 na	 tych	 nieruchomościach,	 przy	 czym	 może	 też	 taką	 uchwałę	 podjąć
w	stosunku	do	wszystkich	lub	tylko	niektórych	kategorii	nieruchomości	(art.	6	ust.	3	u.u.c.p.g.).

Z	 uwagi	 na	 to,	 że	 nieruchomości	 z	 domkami	 letniskowymi	 i	 inne	 wykorzystywane	 na	 cele
rekreacyjno-wypoczynkowe	 zasadniczo	 stanowią	 nieruchomości,	 na	 których	 nie	 zamieszkują	miesz-
kańcy,	 od	 woli	 rady	 gminy	 zależy	 objęcie	 ich	 zorganizowanym	 przez	 gminę	 systemem	 odbierania
odpadów	komunalnych.	Jeżeli	rada	gminy	podejmie	na	podstawie	art.	6c	ust.	2	uchwałę	obejmującą
te	 nieruchomości,	 jest	 obowiązana	 także	 uchwalić	 ryczałtową	 stawkę	 opłaty	 dla	 takich	 nierucho-
mości.	Ryczałtowa	stawka	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	charakteryzuje	się	tym,
że	 obowiązek	 jej	 ponoszenia	 nie	 jest	 uzależniony	 od	 okresu	 przebywania	 na	 danej	 nieruchomości
i	faktycznego	czasu	wytwarzania	na	niej	odpadów	czy	ustalenia	faktycznie	wytworzonej	ilości	odpa-
dów.

Roczny	 charakter	 ryczałtowej	 stawki	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi
oznacza,	 że	 stawka	 ta	 określona	 uchwałą,	 która	 weszła	 w	 życie	 w	 trakcie	 roku,	 nie	 może	 mieć
zastosowania	do	obliczenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	w	 tym	roku.	Przyjęcie	odmiennego
stanowiska	powodowałoby	bowiem	negatywne	 skutki	 dla	właścicieli	 domku	 letniskowego	 lub	 innej
nieruchomości	wykorzystywanej	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe	w	postaci	obciążenia	w	2016	r.
zarówno	 opłatą	 roczną,	 naliczoną	 według	 ustalonej	 stawki	 ryczałtowej	 oraz	 opłatami	 za	 gospoda-
rowanie	 odpadami	 na	 dotychczasowych	 zasadach	 w	 okresie	 do	 dnia	 wejścia	 w	 życie	 uchwały	 nr
XXIII/298/16	Rady	Miejskiej	Strzelina	z	dnia	28	czerwca	2016	r.	w	sprawie	wyboru	metody	ustalania
opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,	ustalenia	wysokości	tej	opłaty	i	ustalenia	stawki
opłaty	za	pojemnik	o	określonej	pojemności	oraz	ustalenia	rocznej	ryczałtowej	stawki	opłaty.

Należy	 ponadto	 zauważyć,	 że	 zgodnie	 z	 regulacją	 §	 1	 ust.	 2	 i	 3	 uchwały	 Rady	 Miejskiej
Strzelina	 nr	 XXIII/297/16	 z	 dnia	 28	 czerwca	 2016	 r.	 w	 sprawie	 terminu,	 częstotliwości	 i	 trybu
uiszczania	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	roczna	opłata	za	gospodarowanie	odpa-
dami	komunalnymi	wprawdzie	wnoszona	będzie	przez	właściciela	nieruchomości,	na	których	znajdują
się	 domki	 letniskowe,	 lub	 nieruchomości	 wykorzystywanych	 na	 cele	 rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych	jedynie	przez	część	roku,	z	góry	w	terminie	do	30	czerwca	danego	roku,	to	jednak
w	 przypadku	 gdy	 obowiązek	 ponoszenia	 opłaty	 powstaje	 po	 tym	 terminie,	 opłatę	 tę	 należy	wnieść
w	terminie	14	dni	od	daty	złożenia	deklaracji	o	wysokości	opłaty.	Zgodnie	natomiast	z	art.	6m	ust.	1
u.u.c.p.g.,	właściciel	jest	obowiązany	złożyć	deklarację	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpa-
dami	komunalnymi	w	terminie	14	dni	od	dnia	powstania	na	danej	nieruchomości	odpadów	komunal-
nych.	Regulacje	 te	 dodatkowo	wskazują	 na	możliwość	 powstania	w	 2016	 r.	 obowiązku	 ponoszenia
zryczałtowanej	 stawki	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 od	 domków	 letniskowych
lub	innych	nieruchomości	wykorzystywanych	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe.

Stosownie	do	wyrażonej	w	art.	2	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia	1997	r.
(Dz.U.	 Nr	 78,	 poz.	 483,	 z	 późn.	 zm.)	 zasady	 demokratycznego	 państwa	 prawnego,	 a	 zwłaszcza
wynikającej	 z	 niej	 zasady	 zaufania	 obywatela	 do	 państwa	 i	 pewności	 prawa,	 zmiana	 stosowanych
dotychczas	 zasad	 naliczania	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 nie	 może	 pociągać	 za	 sobą	 nie-
korzystnych	skutków	dla	podmiotów	zobowiązanych	do	jej	uiszczenia.	Winna	być	zatem	dokonywana
z	zastosowaniem	odpowiedniej	vacatio	legis	lub	co	najmniej	techniki	przepisów	przejściowych,	co	nie
miało	miejsca	w	przedmiotowej	sprawie.

Uwzględniając	powyższe,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło	jak
w	sentencji	uchwały.
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Na	niniejszą	uchwałę	Radzie	Miejskiej	Strzelina	przysługuje	 skarga,	 którą	wnosi	 się	do	Woje-
wódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	ul.	Świętego	Mikołaja	78/79,	za	pośrednictwem
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu,	w	terminie	30	dni	od	dnia	jej	doręczenia.

	

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


