
Uchwała	nr	83/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	8	maja	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Miejskiej	w	Żarowie	nr	VIII/46/2019
z	dnia	28	marca	2019	r.	w	sprawie	wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie

odpadami	komunalnymi	składanej	przez	właściciela	nieruchomości	zamieszkałych

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),
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stwierdza	nieważność

części	F	„Opłata	 ryczałtowa	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi”	wzoru	deklaracji	o	wyso-
kości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi,	 stanowiącej	 załącznik	 nr	 1	 do	 uchwały
Rady	 Miejskiej	 w	 Żarowie	 nr	 VIII/46/2019	 z	 dnia	 28	 marca	 2019	 r.	 w	 sprawie	 wzoru	 deklaracji
o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 składanej	 przez	 właściciela	 nie-
ruchomości	 zamieszkałych	—	wobec	 istotnego	 naruszenia	 art.	 6n	 ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 13	września
1996	 r.	 o	 utrzymaniu	 czystości	 i	 porządku	 w	 gminach	 (Dz.U.	 z	 2018	 r.	 poz.	 1454	 i	 1629	 oraz
z	2019	r.	poz.	730).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	w	Żarowie	nr	VIII/46/2019	z	dnia	28	marca	2019	 r.	w	sprawie	wzoru
deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 składanej	 przez	 właści-
ciela	 nieruchomości	 zamieszkałych	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu
w	dniu	12	kwietnia	2019	roku.

W	załączniku	do	przedmiotowej	uchwały	Rada	Miejska	określiła	wzór	deklaracji	 o	wysokości
opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.	W	części	F	wzoru	deklaracji	pn.	„Opłata	ryczał-
towa	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi”,	dotyczącej	nieruchomości,	na	których	znajdują	się
domki	letniskowe,	lub	innych	nieruchomości	wykorzystywanych	na	cele	rekreacyjno‑wypoczynkowe,
tylko	 przez	 część	 roku,	 wskazano	 stawki	 opłaty	 wprowadzone	 w	 §	 2	 uchwały	 Rady	 Miejskiej
w	Żarowie	 nr	VIII/45/2019	 z	 dnia	 28	marca	 2019	 r.	w	 sprawie	wyboru	metody	 ustalenia	 opłaty	 za
gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	oraz	ustalenia	stawki	tej	opłaty.

Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	 uchwałą	 nr	 82/2019	 z	 dnia	 8	maja
2019	 r.	 stwierdziło	 nieważność	 §	 2	wskazanej	 uchwały	Rady	Miejskiej	w	 Żarowie	 nr	VIII/45/2019
z	 dnia	 28	marca	 2019	 r.,	 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	 oraz
z	2019	r.	poz.	730),	zwanej	dalej	„u.c.p.g.”.

Uwzględniając	 wymogi	 art.	 6n	 ust.	 1	 u.c.p.g.	 należało	 zatem	 stwierdzić	 także	 nieważność
postanowień	badanej	uchwały,	odnoszącej	się	do	regulacji	powołanej	wyżej	uchwały	Rady	Miejskiej
w	 Żarowie	 nr	 VIII/45/2019	 z	 dnia	 28	 marca	 2019	 roku.	 Zgodnie	 z	 art.	 6n	 ust.	 1	 u.c.p.g.	 uchwała
w	 sprawie	wzoru	 deklaracji	ma	 na	 celu	 zapewnienie	 prawidłowego	 obliczenia	wysokości	 opłaty	 za
gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi.	 Jej	 postanowienia	 nie	 mogą	 zatem	 zawierać	 regulacji
niezgodnych	z	ustaleniami	uchwał	rady	gminy	podjętych	na	podstawie	art.	6k	i	6j	u.c.p.g.,	tj.	uchwał
w	sprawie	wyboru	metody	ustalenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	oraz	ustalenia
stawek	tej	opłaty.

Uchwała	 w	 sprawie	 wzoru	 deklaracji	 jest	 aktem	 wtórnym	 i	 pomocniczym	 w	 stosunku	 do
uchwały	w	sprawie	wyboru	metody	i	ustalenia	stawek	opłat	i	ma	na	celu	zapewnienie	prawidłowego
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obliczenia	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 oraz	 ułatwienie	 składania
deklaracji.

Biorąc	powyższe	pod	uwagę,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło
jak	w	sentencji	uchwały.

Na	niniejszą	uchwałę	Radzie	Miejskiej	w	Żarowie	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	 daty	 doręczenia
uchwały.

Przewodnicząca	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Lucyna	Hanus


