
Uchwała	nr	95/2020
Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu

z	dnia	24	czerwca	2020	r.

w	sprawie	stwierdzenia	nieważności	części	uchwały	Rady	Gminy	Wądroże	Wielkie	
nr	XIX/104/20	z	dnia	28	maja	2020	r.	zmieniającej	uchwałę	nr	XIII/83/19	Rady	Gminy	
Wądroże	Wielkie	z	dnia	30	grudnia	2019	r.	w	sprawie	określenia	wzorów	deklaracji	

o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	
składanych	przez	właścicieli	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	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

załącznika	 nr	 2	 do	 uchwały	 Rady	Gminy	Wądroże	Wielkie	 nr	XIX/104/20	 z	 dnia	 28	maja	 2020	 r.
zmieniającej	 uchwałę	 nr	 XIII/83/19	 Rady	 Gminy	 Wądroże	 Wielkie	 z	 dnia	 30	 grudnia	 2019	 r.
w	sprawie	określenia	wzorów	deklaracji	o	wysokości	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunal-
nymi	składanych	przez	właścicieli	nieruchomości	—	wobec	istotnego	naruszenia	art.	6j	ust.	3	ustawy
z	dnia	13	września	1996	r.	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	(Dz.U.	z	2019	r.	poz.	2010,
z	późn.	zm.).

Uzasadnienie

Uchwała	 Rady	 Gminy	 Wądroże	 Wielkie	 nr	 XIX/104/20	 z	 dnia	 28	 maja	 2020	 r.	 zmieniająca
uchwałę	nr	XIII/83/19	Rady	Gminy	Wądroże	Wielkie	z	dnia	30	grudnia	2019	r.	w	sprawie	określenia
wzorów	 deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 składanych
przez	właścicieli	nieruchomości	wpłynęła	do	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	w	dniu
1	czerwca	2020	roku.

Przedmiotową	 uchwałą	 Rada	Gminy	 określiła	w	 załączniku	 nr	 2	wzór	 deklaracji	 o	wysokości
opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	—	przeznaczony	dla	nieruchomości	niezamieszka-
łych	położonych	na	terenie	Gminy	Wądroże	Wielkie.	Jak	wynika	z	części	„H.	Wyliczenie	wysokości
opłaty	dla	cmentarzy”	załącznika,	wysokość	opłaty	miesięcznej	za	gospodarowanie	odpadami	komu-
nalnymi	 obliczana	 jest	 jako	 iloczyn	 trzech	 elementów	 (liczby	 pojemników,	 stawki	 za	 jednorazowe
opróżnienie	pojemnika	z	terenu	cmentarzy	oraz	rocznej	ilości	opróżnień),	podzielony	następnie	przez
12	miesięcy.			

Badając	uchwałę,	Kolegium	Regionalnej	Izby	Obrachunkowej	we	Wrocławiu	zważyło,	co	nastę-
puje:

Sposób	 obliczenia	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 dla	 nieruchomości	 nie-
zamieszkałych	uregulowany	został	w	art.	 6j	 ust.	 3	ustawy	z	dnia	13	września	1996	 r.	 o	utrzymaniu
czystości	 i	 porządku	w	 gminach	 (Dz.U.	 z	 2019	 r.	 poz.	 2010,	 z	 późn.	 zm.),	 zwanej	 dalej	 „u.c.p.g.”.
Przepis	 ten	 określa,	 iż	w	 przypadku	 nieruchomości,	 na	 których	 nie	 zamieszkują	mieszkańcy,	 opłata
za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 stanowi	 iloczyn	 zadeklarowanej	 liczby	 pojemników	 lub
worków,	przeznaczonych	do	zbierania	odpadów	komunalnych	powstających	na	danej	nieruchomości,
oraz	stawki	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi,	o	której	mowa	w	art.	6k	ust.	1	pkt	2.
Na	 podstawie	 delegacji	 ustawowej	 zawartej	 w	 art.	 6k	 ust.	 1	 pkt	 2	 u.c.p.g.	 rada	 gminy	 została
upoważniona	do	określenia	jedynie	stawki	opłaty,	tj.	jednego	z	elementów	opłaty.

Z	 przywołanych	 przepisów	 wynika,	 że	 o	 wysokości	 miesięcznej	 opłaty	 za	 gospodarowanie
odpadami	 komunalnymi,	 ponoszonej	 przez	 właścicieli	 nieruchomości,	 na	 których	 nie	 zamieszkują
mieszkańcy	przesądza	stawka	za	pojemnik	 lub	worek	o	określonej	pojemności	ustalona	przez	organ
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stanowiący	 i	 zadeklarowana	 przez	właściciela	 nieruchomości	 liczba	 pojemników	 lub	worków	 prze-
znaczonych	 do	 zbierania	 odpadów	 komunalnych	 powstających	 na	 danej	 nieruchomości.	 Właściciel
takiej	nieruchomości	składając	deklarację	ma	obowiązek	oszacować	ilość	odpadów	powstających	na
nieruchomości	w	 ciągu	miesiąca	wyrażoną	w	 liczbie	 pojemników	 lub	worków	 o	 określonej	 pojem-
ności,	 a	 w	 przypadku	 zmiany	 ilości	 odpadów	 komunalnych	 powstających	 na	 danej	 nieruchomości
zobowiązany	jest	w	myśl	art.	6m	ust.	2	u.c.p.g.	złożyć	nową	deklarację.

Wprowadzenie	do	kalkulacji	wysokości	opłaty	innych	parametrów	—	w	części	H	załącznika	nr	2
do	 przedmiotowej	 uchwały	 —	 jest	 przekroczeniem	 upoważnienia	 ustawowego	 do	 kreowania	 aktu
prawa	miejscowego	i	stanowi	istotne	naruszenie	art.	6j	ust.	3	u.c.p.g.

Jak	stwierdził	Wojewódzki	Sąd	Administracyjny	we	Wrocławiu	w	wyroku	z	dnia	4	października
2017	r.	sygn.	akt	I	SA/Wr	699/17	w	przedmiocie	uchwały	w	sprawie	wyboru	metody	ustalenia	opłaty
za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 oraz	 stawek	 tej	 opłaty,	 „ustawodawca	 […]	 w	 art.	 6j
ust.	 3	 uregulował	 jednoznacznie	 jakie	 parametry	 normatywne	 stanowią	 składowe	 opłaty	 za	 gospo-
darowanie	 odpadami	 komunalnymi	 w	 przypadku	 nieruchomości	 na	 których	 nie	 zamieszkują	miesz-
kańcy,	 mianowicie	 są	 to	 liczba	 pojemników	 oraz	 stawka	 opłaty.	 Wprowadzenie	 przez	 gminę
uregulowania	ustalającego	stawkę	opłaty	za	każde	opróżnienie	pojemnika	z	odpadami	komunalnymi
o	 określonej	 pojemności	 z	 danej	 nieruchomości,	 stanowi	 w	 istocie	 wprowadzenie	 kolejnego	 para-
metru	 tj.	 częstotliwości	 odbioru	 pojemnika	 w	 miesiącu,	 które	 należy	 uznać	 […]	 za	 przekroczenie
upoważnienia	ustawowego	do	kreowania	aktu	prawa	miejscowego.	Innymi	słowy,	postanowienie	[…]
uchwały	 uzależniające	 opłatę	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 od	 liczby	 pojemników
z	odpadami	powstałymi	na	danej	nieruchomości	oraz	od	stawki	opłaty	za	każde	opróżnienie	jednego
pojemnika	 a	 nie	 jak	wynika	 z	 ustawy	 od	 zadeklarowanej	 liczby	 pojemników	 oraz	 stawki	 opłaty	 za
pojemnik	o	danej	pojemności	pozostaje	w	sprzeczności	z	postanowieniem	art.	6j	ust.	3	u.c.p.g.”.

Kolegium	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 we	 Wrocławiu	 uchwałą	 nr	 94/2020	 z	 dnia
24	 czerwca	 2020	 r.	 stwierdziło	 nieważność	 §	 3	 uchwały	 Rady	 Gminy	 Wądroże	 Wielkie	 nr
XIX/103/20	 z	 dnia	 28	maja	 2020	 r.	w	 sprawie	wyboru	metody	ustalenia	 opłaty	 za	 gospodarowanie
odpadami	 komunalnymi	 oraz	 ustalenia	 wysokości	 tej	 opłaty	—	wobec	 istotnego	 naruszenia	 art.	 6j
ust.	3	i	art.	6k	ust.	2a	pkt	5	u.c.p.g.

Uchwała	 w	 sprawie	 wzoru	 deklaracji	 jest	 aktem	 wtórnym	 w	 stosunku	 do	 uchwały	 w	 sprawie
wyboru	metody	 i	ustalenia	 stawek	opłaty	 i	ma	na	celu	zapewnienie	prawidłowego	obliczenia	wyso-
kości	 opłaty	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunalnymi.	 Wobec	 powyższego	 zachodzi	 przesłanka
do	stwierdzenia	nieważności	załącznika	nr	2	do	badanej	uchwały.

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

Na	 niniejszą	 uchwałę	Radzie	Gminy	Wądroże	Wielkie	 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	 jej
doręczenia.

Przewodnicząca	Kolegium
Regionalnej	Izby	Obrachunkowej

we	Wrocławiu

Lucyna	Hanus


