
Uchwała	nr	81/2020
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	3	czerwca	2020	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	uchwały	Rady	Miejskiej	w	Szklarskiej	Porębie	
nr	XXVI/273/2020	z	dnia	30	kwietnia	2020	r.		w	sprawie	zwolnienia	z	części	opłaty	

za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	właścicieli	nieruchomości,	które	w	części	
stanowią	nieruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy,	a	w	części	na	których	
nie	zamieszkują	mieszkańcy	na	terenie	Miasta	Szklarskiej	Poręby,	którzy	wykonywali

działalność	gospodarczą	czasowo	ograniczoną	przepisem	§	8	rozporządzenia	
Rady	Ministrów	z	dnia	10	kwietnia	2020	r.	w	sprawie	ustanowienia	określonych	

ograniczeń,	nakazów	i	zakazów	w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii

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	r.	poz.	2137)	oraz	art.	91	ust.	1	ustawy
z	 dnia	 8	marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2020	 r.	 poz.	 713),	Kolegium	Regionalnej
Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

stwierdza	nieważność

uchwały	 Rady	 Miejskiej	 w	 Szklarskiej	 Porębie	 nr	 XXVI/273/2020	 z	 dnia	 30	 kwietnia	 2020	 r.
w	 sprawie	 zwolnienia	 z	 części	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 właścicieli	 nie-
ruchomości,	które	w	części	stanowią	nieruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy,	a	w	części
na	 których	 nie	 zamieszkują	 mieszkańcy	 na	 terenie	 Miasta	 Szklarskiej	 Poręby,	 którzy	 wykonywali
działalność	gospodarczą	czasowo	ograniczoną	przepisem	§	8	 rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia
10	kwietnia	2020	r.	w	sprawie	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	i	zakazów	w	związku
z	wystąpieniem	stanu	epidemii	—	wobec	braku	podstawy	prawnej	do	jej	podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała	Rady	Miejskiej	w	Szklarskiej	 Porębie	 nr	XXVI/273/2020	 z	 dnia	 30	 kwietnia	 2020	 r.
w	 sprawie	 zwolnienia	 z	 części	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 właścicieli	 nie-
ruchomości,	które	w	części	stanowią	nieruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy,	a	w	części
na	 których	 nie	 zamieszkują	 mieszkańcy	 na	 terenie	 Miasta	 Szklarskiej	 Poręby,	 którzy	 wykonywali
działalność	gospodarczą	czasowo	ograniczoną	przepisem	§	8	 rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia
10	kwietnia	2020	r.	w	sprawie	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	i	zakazów	w	związku
z	wystąpieniem	stanu	epidemii,	wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu
13	maja	2020	roku.

W	§	1	ust.	1	przedmiotowej	uchwały	Rada	Miejska	w	Szklarskiej	Porębie	postanowiła	o	zwol-
nieniu	z	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	właścicieli	nieruchomości,	które	w	części
stanowią	 nieruchomości,	 na	 których	 zamieszkują	 mieszkańcy,	 a	 w	 części	 na	 których	 nie	 zamiesz-
kują	 mieszkańcy,	 którzy	 wykonywali	 działalność	 gospodarczą	 czasowo	 ograniczoną	 przepisem	 §	 8
rozporządzenia	Rady	Ministrów	z	dnia	10	kwietnia	2020	r.	w	sprawie	ustanowienia	określonych	ogra-
niczeń,	nakazów	i	zakazów	w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii.	Zwolnienie	ustalono	w	wyso-
kości	 4/5	 stawki	 określonej	 w	 §	 2	 uchwały	 Rady	 Miejskiej	 w	 Szklarskiej	 Porębie	 nr	 XX/207/19
z	 dnia	 5	 grudnia	 2019	 r.	w	 sprawie	wyboru	metody	 ustalenia	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami
komunal-nymi	 oraz	 ustalenia	 wysokości	 tej	 opłaty	 dla	 właścicieli	 nieruchomości,	 które	 w	 części
stanowią	nieruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy,	 a	w	części	nieruchomości,	na	których
nie	zamieszkują	mieszkańcy	dla	miesiąca	kwiecień	2020	roku.	W	§	1	ust.	2	uchwały	Rada	Miejska
określiła	szczegółowe	warunki	jakie	musi	spełniać	właściciel	nieruchomości,	aby	skorzystać	ze	zwol-
nienia.

Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 badając	 przedmiotową	 uchwałę
stwierdziło,	co	następuje:
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Zgodnie	 z	 art.	 7	 Konstytucji	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 organy	 władzy	 publicznej	 działają	 na
podstawie	 i	 w	 granicach	 prawa.	 Nie	 mogą	 zatem	 podejmować	 działań	 faktycznych,	 czy	 prawnych,
które	nie	znajdują	umocowania	w	przepisach	prawa	powszechnie	obowiązującego,	o	których	stanowi
art.	 87	 Konstytucji.	 W	 świetle	 art.	 94	 Konstytucji	 organy	 samorządu	 terytorialnego	 na	 podstawie
i	w	granicach	upoważnień	zawartych	w	ustawie	ustanawiają	akty	prawa	miejscowego,	obowiązujące
na	 obszarze	 działania	 tych	 organów.	 Zasady	 i	 tryb	 wydawania	 aktów	 prawa	 miejscowego	 określa
ustawa.	W	świetle	art.	40	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym,	na	podstawie
upoważnień	ustawowych	gminie	przysługuje	prawo	stanowienia	aktów	prawa	miejscowego.

Obowiązujące	 przepisy	 prawa	 nie	 zawierają	 uregulowań	 dających	 podstawę	 do	 podejmowania
przez	organ	stanowiący	jednostki	samorządu	terytorialnego	uchwały	w	sprawie	zwolnienia	z	opłaty	za
gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 właścicieli	 nieruchomości,	 które	 w	 części	 stanowią	 nie-
ruchomości,	na	których	zamieszkują	mieszkańcy,	a	w	części	na	których	nie	zamieszkują	mieszkańcy
na	 terenie	 Miasta	 Szklarskiej	 Poręby,	 którzy	 wykonywali	 działalność	 gospodarczą	 czasowo	 ogra-
niczoną	 przepisem	 §	 8	 rozporządzenia	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 10	 kwietnia	 2020	 r.	 w	 sprawie
ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	i	zakazów	w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii.
Wskazany	w	podstawie	prawnej	badanej	uchwały	art.	18	ust.	2	pkt	15	ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.
o	 samorządzie	 gminnym	 (Dz.U.	 z	 2020	 r.	 poz.	 713)	 nie	 może	 stanowić	 podstawy	 dla	 rady	 gminy
do	 podejmowania	 odrębnej	 uchwały	w	 przedmiotowej	 sprawie,	 gdyż	wymieniony	 przepis	wskazuje
wyłączną	 kompetencję	 rady	 gminy	 do	 stanowienia	 w	 innych	 sprawach	 zastrzeżonych	 ustawami	 do
kompetencji	 rady	gminy.	Przywołane	w	podstawie	prawnej	 przepisy	ustawy	o	utrzymaniu	 czystości
i	porządku	w	gminach	określają	obowiązek	ponoszenia	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami,	sposób
wyliczenia	opłaty	oraz	kompetencje	organu	stanowiącego	do	wyboru	metody	obliczania	opłaty	i	sta-
nowienia	 o	wysokości	 stawki	 tej	 opłaty.	 Nie	 zawierają	 natomiast	 normy	 kompetencyjnej	 do	wpro-
wadzenia	zwolnienia	z	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	w	przedmiotowym	zakresie.	Podobnie	§	8
rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	ustanowienia	określonych	ograniczeń,	nakazów	i	zakazów
w	związku	z	wystąpieniem	stanu	epidemii,	określający	rodzaje	działalności	podlegające	ograniczeniu
w	 związku	 ze	 stanem	 epidemii	 wywołanym	 zakażeniami	 wirusem	 SARS-CoV-2,	 nie	 stanowi	 pod-
stawy	prawnej	do	wprowadzenia	zwolnienia	z	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami.

Wobec	 powyższego,	 Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 orzekło	 jak
w	sentencji	uchwały.

Na	 niniejszą	 uchwałę	Radzie	Miejskiej	w	 Szklarskiej	 Porębie	 przysługuje	 skarga,	 którą	wnosi
się	do	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	we	Wrocławiu,	ul.	Świętego	Mikołaja	78/79,	za	po-
średnictwem	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu,	w	terminie	30	dni	od	daty	jej
doręczenia.
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we	Wrocławiu	
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