
Uchwała	nr	64/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	27	marca	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	uchwały	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	nr	IV/34/2019
z	dnia	28	lutego	2019	r.	zmieniającej	uchwałę	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	z	dnia

29	października	2015	r.	w	sprawie	ustalenia	ryczałtowej	stawki	opłaty	za	gospodarowanie
odpadami	komunalnymi	za	rok	od	domku	letniskowego	lub	od	innej	nieruchomości

wykorzystywanej	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe

Na	podstawie	art.	18	ust.	1	pkt	1	w	związku	z	art.	11	ust.	1	pkt	5	ustawy	z	dnia	7	października
1992	r.	o	regionalnych	izbach	obrachunkowych	(Dz.U.	z	2016	r.	poz.	561	i	z	2018	r.	poz.	2500)	oraz
art.	 91	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 8	marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 506),
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

uchwały	 Rady	 Miejskiej	 w	 Złotym	 Stoku	 nr	 IV/34/2019	 z	 dnia	 28	 lutego	 2019	 r.	 zmieniającej
uchwałę	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	z	dnia	29	października	2015	r.	w	sprawie	ustalenia	ryczałto-
wej	 stawki	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 za	 rok	 od	 domku	 letniskowego	 lub
od	innej	nieruchomości	wykorzystywanej	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe	—	z	powodu	istotnego
naruszenia	 art.	 6j	 ust.	 3b	 ustawy	 z	 dnia	 13	 września	 1996	 r.	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku
w	gminach	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	1454	i	1629).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	 nr	 IV/34/2019	 z	 dnia	 28	 lutego	 2019	 r.	 zmieniająca
uchwałę	 Rady	 Miejskiej	 w	 Złotym	 Stoku	 z	 dnia	 29	 października	 2015	 r.	 w	 sprawie	 ustalenia
ryczałtowej	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	za	rok	od	domku	letniskowego
lub	od	innej	nieruchomości	wykorzystywanej	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe	wpłynęła	do	Regio-
nalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu	7	marca	2019	roku.

W	§	1	uchwały	zmieniającej	zawarto	następujące	regulacje:

„§	1.	W	uchwale	nr	XI/76/2015	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	z	dnia	29	października	2015	r.
w	sprawie	ustalenia	ryczałtowej	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	za	rok	od
domku	 letniskowego	 lub	 innej	 nieruchomości	wykorzystywanej	 na	 cele	 rekreacyjno-wypoczynkowe
wprowadza	się	następujące	zmiany:

1.	 §	 2	 otrzymuje	 brzmienie:	 »Ustala	 się	 ryczałtową	 stawkę	 opłaty,	 o	 której	 mowa	 w	 §	 1	 za
gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,	jeżeli	odpady	są	zbierane	i	odbierane	w	sposób	selektywny,
w	wysokości	150	zł	za	rok.«.

2.	 §	 3	 otrzymuje	 brzmienie:	 »Ustala	 się	 ryczałtową	 stawkę	 opłaty,	 o	 której	 mowa	 w	 §	 1	 za
gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi,	 jeżeli	 odpady	 nie	 są	 zbierane	 i	 odbierane	 w	 sposób
selektywny,	w	wysokości	200	zł	za	rok«”.

Zgodnie	 z	 §	 3	 uchwały	 „Uchwała	 wchodzi	 w	 życie	 po	 upływie	 14	 dni	 od	 dnia	 jej	 ogłoszenia
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Dolnośląskiego	z	mocą	obowiązującą	od	1	kwietnia	2019	r.”
(uchwała	została	ogłoszona	w	Dzienniku	w	dniu	15	marca	2019	r.	pod	pozycją	1804).

Kolegium	Izby	oceniając	zgodność	z	prawem	przedmiotowej	uchwały	stwierdziło,	że	dokonanie
w	ciągu	roku	kalendarzowego	zmiany	ryczałtowej	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komu-
nalnymi	 dla	 nieruchomości,	 na	 których	 znajdują	 się	 domki	 letniskowe,	 lub	 innych	 nieruchomości
wykorzystywanych	na	cele	rekreacyjno-wypoczynkowe,	wykorzystywanych	jedynie	przez	część	roku,
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stanowi	 istotne	naruszenie	art.	6j	ust.	3b	ustawy	z	dnia	13	września	1996	 r.	o	utrzymaniu	czystości
i	porządku	w	gminach	(Dz.U.	z	2018	r.	poz.	1454	i	1629),	zwanej	dalej	„u.c.p.g.”.

Do	dnia	31	marca	2019	r.	—	na	mocy	uchwały	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	nr	XI/76/2015
z	 dnia	 29	 października	 2015	 r.	 —	 obowiązują	 następujące	 stawki	 opłaty	 ryczałtowej	 ustalone	 od
domków	letniskowych,	lub	innych	nieruchomości	wykorzystywanych	na	cele	rekreacyjno-wypoczyn-
kowe,	wykorzystywanych	jedynie	przez	część	roku:	 jeżeli	odpady	są	zbierane	 i	odbierane	w	sposób
selektywny	—	w	wysokości	 100,00	 zł	 za	 rok,	 a	 jeżeli	 nie	 są	 zbierane	 i	 odbierane	w	 sposób	 selek-
tywny	—	w	wysokości	120,00	zł	za	rok.

Zgodnie	 z	 art.	 6j	 ust.	 3b	 u.c.p.g.	 w	 przypadku	 nieruchomości,	 na	 których	 znajdują	 się	 domki
letniskowe,	 lub	 innych	 nieruchomości	 wykorzystywanych	 na	 cele	 rekreacyjno-wypoczynkowe,	 wy-
korzystywanych	 jedynie	przez	 część	 roku,	 rada	gminy	uchwala	 ryczałtową	 stawkę	opłaty	 za	gospo-
darowanie	 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.

Roczny	 charakter	 ryczałtowej	 stawki	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi
oznacza,	że	stawka	ta	określona	uchwałą,	która	zaczyna	obowiązywać	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	2019	r.
wyższą	 opłatą	 roczną	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 niż	 na	 dotychczasowych	 zasadach	 określonych
uchwałą	Rady	Miejskiej	w	Złotym	Stoku	nr	XI/76/2015	z	dnia	29	października	2015	roku.

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.

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	 Miejskiej	 w	 Złotym	 Stoku	 przysługuje	 skarga,	 którą	 wnosi	 się
do	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	ul.	Świętego	Mikołaja	78/79,	za	pośred-
nictwem	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu,	 w	 terminie	 30	 dni	 od	 daty
doręczenia	uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


