
Uchwała	nr	95/2019
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	17	lipca	2019	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Gminy	Złotoryja	
nr	VIII/109/2019	z	dnia	26	czerwca	2019	r.	w	sprawie	określenia	wzorów	deklaracji	

o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	
składanych	przez	właściciela	nieruchomości

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

części	 uchwały	 Rady	 Gminy	 Złotoryja	 nr	 VIII/109/2019	 z	 dnia	 26	 czerwca	 2019	 r.	 w	 sprawie
określenia	wzorów	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	składa-
nych	 przez	właściciela	 nieruchomości,	 w	 zakresie	 następujących	 pozycji	 wzoru	 deklaracji	 o	 wyso-
kości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 dla	 nieruchomości,	 na	 której	 zamieszkują
mieszkańcy,	stanowiącego	załącznik	nr	1	do	uchwały:

1)	„J.1.2.	Dla	odpadów	komunalnych	zbieranych	w	sposób	selektywny	z	własnym	kompostow-
nikiem,	stawka	opłaty	wynosi:”	wraz	z	przyporządkowaną	stawką	15,00	zł,

2)	„J.2.2.	Dla	odpadów	komunalnych	zbieranych	w	sposób	selektywny	z	własnym	kompostow-
nikiem,	stawka	opłaty	wynosi:”	wraz	z	przyporządkowaną	stawką	60,00	zł,

3)	K.1.	Liczba	osób	w	zakresie	wyrażenia:	 „Stawka	opłaty	z	pkt	 J.1.2	x	Liczba	osób	zamiesz-
kujących	nieruchomość	z	pkt	I.1.	=”	oraz	przyporządkowanej	stawki	15,00	zł,

4)	K.2.	Gospodarstwo	 domowe	w	 zakresie	wyrażenia:	 „Stawka	 opłaty	 z	 pkt	 J.2.2	—	60,00	 zł
x	Gospodarstwo	Domowe	=”

—	 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	Gminy	Złotoryja	nr	VIII/109/2019	z	dnia	26	czerwca	2019	r.	w	sprawie	określe-
nia	 wzorów	 deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 składanych
przez	właściciela	nieruchomości	wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu
4	lipca	2019	roku.

W	 załączniku	 nr	 1	 do	 przedmiotowej	 uchwały	Rada	Gminy	 określiła	wzór	 deklaracji	 o	wyso-
kości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 dla	 nieruchomości,	 na	 której	 zamieszkują
mieszkańcy.	

W	częściach	J.1.2.	oraz	J.2.2.	wzoru	deklaracji	wskazano	stawki	opłaty	wprowadzone	§	2	pkt	1
lit.	 b	 i	 pkt	 2	 lit.	 b	 uchwały	 Rady	 Gminy	 Złotoryja	 nr	 VIII/110/2019	 z	 dnia	 26	 czerwca	 2019	 r.
w	 sprawie	wyboru	metody	 ustalenia	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 i	 ustalenia
wysokości	tej	opłaty	uiszczanej	przez	właścicieli	nieruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy
oraz	ustalenia	stawki	opłaty	za	pojemnik	uiszczanej	przez	właścicieli	nieruchomości,	na	których	nie
zamieszkują	mieszkańcy,	a	powstają	odpady	komunalne.	
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Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	uchwałą	nr	94/2019	z	dnia	17	 lipca
2019	r.	stwierdziło	nieważność	§	2	pkt	1	lit.	b	i	pkt	2	lit.	b	wskazanej	uchwały	Rady	Gminy	Złotoryja
nr	VIII/110/2019	z	dnia	26	czerwca	2019	r.,	z	powodu	istotnego	naruszenia	art.	6j	ust.	2a	oraz	art.	6k
ust.	1	pkt	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),	zwanej	dalej	„u.c.p.g.”.

Uwzględniając	wymogi	 art.	 6n	 ust.	 1	 u.c.p.g.	 należało	 zatem	 stwierdzić	 także	 nieważność	 tych
postanowień	badanej	uchwały,	które	odnoszą	się	do	uchylonych	 regulacji	powołanej	wyżej	uchwały
Rady	Gminy	Złotoryja	nr	VIII/110/2019	z	dnia	26	czerwca	2019	roku.	Zgodnie	z	art.	6n	ust.	1	u.c.p.g.
uchwała	w	sprawie	wzoru	deklaracji	ma	na	celu	między	 innymi	zapewnienie	prawidłowego	oblicze-
nia	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi.	 Jej	 postanowienia	 nie	 mogą
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	komu-
nalnymi	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
obliczenia	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 oraz	 ułatwienie	 składania
deklaracji.

Kolegium	zwraca	również	uwagę	na	użycie	niewłaściwych	określeń:

-	 w	 załączniku	 nr	 1	 do	 uchwały	 —	 w	 części	 J	 w	 zakresie	 słów	 „Obliczenie	 stawki	 opłaty
miesięcznej”	 zamiast	 „Obliczenie	wysokości	 opłaty	miesięcznej”	 oraz	w	 poz.	 J.1.	w	 zakresie	 słów
„Liczba	osób	zamieszkujących	nieruchomość”	zamiast	„Stawka	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami
komunalnymi”	(w	podpunktach	do	poz.	J.1.	wskazano	stawki	opłat),

-	 w	 załączniku	 nr	 2	 do	 uchwały	 —	 w	 części	 informacyjnej	 w	 zakresie	 wskazania,	 że	 składa-
jącymi	 deklaracje	 są	 właściciele	 nieruchomości	 niezamieszkałych	 znajdujących	 się	 w	 granicach
administracyjnych	Miasta	Złotoryja.

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

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	 Gminy	 Złotoryja	 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.

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej

we	Wrocławiu

Marek	Głód


