
Uchwała	nr	33/2020
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	19	lutego	2020	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	uchwały	Rady	Gminy	Oleśnica	nr	XV/145/20	z	dnia
30	stycznia	2020	r.	w	sprawie	uchylenia	uchwały	nr	XII/113/19	Rady	Gminy	Oleśnica	z	dnia	
28	listopada	2019	r.	w	sprawie	ustalenia	stawki	opłaty	za	pojemnik	o	określonej	pojemności

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	2019	poz.	2137)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy
z	dnia	8	marca	1990	 r.	 o	 samorządzie	gminnym	 (Dz.U.	 z	2019	 r.	 poz.	506,	 z	późn.	 zm.),	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

uchwały	 Rady	 Gminy	 Oleśnica	 nr	 XV/145/20	 z	 dnia	 30	 stycznia	 2020	 r.	 w	 sprawie	 uchylenia
uchwały	nr	XII/113/19	Rady	Gminy	Oleśnica	z	dnia	28	listopada	2019	r.	w	sprawie	ustalenia	stawki
opłaty	 za	 pojemnik	 o	 określonej	 pojemności	 —	 wobec	 istotnego	 naruszenia	 art.	 7	 Konstytucji
Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia	1997	r.	(Dz.U.	Nr	78,	poz.	483,	z	późn.	zm.).

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Gminy	Oleśnica	 nr	XV/145/20	 z	 dnia	 30	 stycznia	 2020	 r.	w	 sprawie	 uchylenia
uchwały	 nr	 XII/113/19	 Rady	 Gminy	 Oleśnica	 z	 dnia	 28	 listopada	 2019	 r.	 w	 sprawie	 ustalenia
stawki	 opłaty	 za	 pojemnik	 o	 określonej	 pojemności	 wpłynęła	 do	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej
we	Wrocławiu	w	dniu	4	lutego	2020	roku.

W	 §	 1	 badanej	 uchwały	 Rada	 Gminy	 postanowiła	 o	 uchyleniu	 uchwały	 nr	 XII/113/19	 Rady
Gminy	Oleśnica	z	dnia	28	listopada	2019	r.	w	sprawie	ustalenia	stawki	opłaty	za	pojemnik	o	określo-
nej	 pojemności.	 W	 uzasadnieniu	 uchwały	 wyjaśniono,	 że	 uchylenie	 uchwały	 nr	 XII/113/19	 z	 dnia
28	 listopada	 2019	 r.	 w	 sprawie	 ustalenia	 stawki	 opłaty	 za	 pojemnik	 o	 określonej	 pojemności
następuje	z	uwagi	na	stwierdzenie	 jej	nieważności	przez	Kolegium	Regionalnej	 Izby	Obrachunkowej
we	Wrocławiu.

Zgodnie	 z	 §	 4	 uchwały	 „Uchwała	 wchodzi	 w	 życie	 po	 upływie	 14	 dni	 od	 dnia	 jej	 ogłoszenia
w	 Dzienniku	 Urzędowym	 Województwa	 Dolnośląskiego,	 z	 mocą	 obowiązującą	 od	 dnia	 1	 marca
2020	r.”.

Kolegium	Izby	oceniając	zgodność	z	prawem	przedmiotowej	uchwały	stwierdziło,	że	została	ona
podjęta	 bez	 podstawy	 prawnej,	 ponieważ	 Radzie	 nie	 przysługuje	 kompetencja	 do	 uchylenia
przepisów,	 co	 do	 bytu	 których	 wypowiedział	 się	 organ	 nadzoru	 —	 uchwałą	 nr	 127/2019	 z	 dnia
30	grudnia	2019	r.	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	stwierdziło	nieważność
w	całości	uchwały	Rady	Gminy	Oleśnica	nr	XII/113/19	z	dnia	28	listopada	2019	roku.

Stosownie	do	zasady	wyrażonej	w	art.	7	Konstytucji	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia
1997	r.	(Dz.U.	Nr	78,	poz.	483,	z	późn.	zm.)	organy	władzy	publicznej	działają	na	podstawie	i	w	gra-
nicach	prawa.

Rada	 Gminy	 postanawiając	 o	 uchyleniu	 uchwały	 nr	 XII/113/19	 Rady	 Gminy	 Oleśnica	 z	 dnia
28	listopada	2019	r.	w	sprawie	ustalenia	stawki	opłaty	za	pojemnik	o	określonej	pojemności	z	dniem
1	marca	2020	r.	działała	bez	podstawy	prawnej,	bowiem	nie	mogła	uchylić	uchwały	wyeliminowanej
z	obrotu	prawnego	przez	organ	nadzoru.

W	 kwestii	 uchylania	 przepisów,	 których	 nieważność	 stwierdził	 wcześniej	 organ	 nadzoru,	 wy-
powiedziały	 się	 sądy	 administracyjne.	Wojewódzki	 Sąd	Administracyjny	we	Wrocławiu	w	wyroku
z	dnia	25	września	2009	r.	sygn.	akt	II	SA/Wr	325/09	zauważył,	że	„stwierdzenie	nieważności	zawsze
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wskazuje,	 że	 akt	 został	 podjęty	 z	 istotnym	naruszeniem	prawa,	 obarczającym	go	 od	 dnia	 jego	 pod-
jęcia	 (z	mocą	ex	 tunc)	zaś	uchylenie	przepisów	na	 skutek	wydania	 innego	aktu	oznacza	wyelimino-
wanie	 ich	 z	 obrotu	 prawnego	 ze	 skutkiem	 od	 daty	 wejścia	 w	 życie	 aktu	 derogującego,	 czyli	 ze
skutkiem	ex	nunc”.	Skoro	skutki	prawne	uchylenia	aktu	i	stwierdzenia	jego	nieważności	są	odmienne,
to	 zapis	 derogujący	 akt,	 którego	 nieważność	 stwierdzono,	 nie	może	 ostać	 się	 w	 obrocie	 prawnym.
Utrzymanie	go	w	mocy	wywołałoby	bowiem	swoistą	niepewność	dla	adresatów	norm	prawnych	tam
zawartych,	 od	 kiedy	 tenże	 akt	 nie	wywołuje	 skutków	 prawnych:	 od	 chwili	 ustanowienia	 czy	 uchy-
lenia.	 Sąd	 powołał	 się	 także	 na	 orzecznictwo	 Naczelnego	 Sądu	Administracyjnego	 uznającego,	 że
„samo	uchylenie	aktu	przez	organ,	który	go	wydał,	nie	niweluje	skutków,	które	taki	quasi	akt	prawa
miejscowego	 mógł	 wywołać,	 gdy	 jeszcze	 obowiązywał	 (postanowienie	 NSA	 z	 dnia	 13	 września
2006	r.	II	OSK	758/06,	postanowienie	NSA	z	dnia	27	września	2007	r.	II	OSK	1046/07,	wyrok	z	dnia
30	września	2009	r.	I	OSK	1275/09)”.

Mając	powyższe	na	uwadze,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	orzekło
jak	w	sentencji	uchwały.

Na	 niniejszą	 uchwałę	 Radzie	 Gminy	 Oleśnica	 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	jej	doręczenia.

	

Zastępca	Przewodniczącego	Kolegium	
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	

we	Wrocławiu	

Marek	Głód


