
UCHWAŁA NR 95/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU

z dnia 11 września 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/172/2013 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 7 sierpnia 
2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu 

stwierdza nieważność 

uchwały nr XX/172/2013 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wobec istotnego 
naruszenia art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Uchwała nr XX/172/2013 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu — Zespołu w Legnicy — 13 sierpnia 2013 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, 
co następuje: 

W § 1 badanej uchwały zawarto postanowienie o treści: „Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe, zajęte pod cmentarze wyznaniowe, położone na 
terenie Gminy Krotoszyce”. 

Powyższe unormowanie w sposób istotny narusza art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). 
W myśl tej regulacji prawnej rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa 
w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać 
dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią 
kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Przepis ten wskazuje zatem w sposób 
jednoznaczny, że ustawodawca nie przewidział możliwości i jednocześnie nie zawarł upoważnienia dla rady 
gminy do wprowadzania w aktach prawa miejscowego zwolnień podmiotowych, co uczyniono 
w § 1 badanej uchwały. Zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały objęte 
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nieruchomości niezamieszkałe zajęte pod cmentarze wyznaniowe, co wskazuje, że zwolnienie to ma 
charakter podmiotowy. 

Zgodnie z 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 granicach prawa. Jak podkreślił Trybunał 
Konstytucyjny, z art. 7 Konstytucji wynika „obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami 
kompetencyjnymi”, co oznacza nakaz „interpretacji przepisów kompetencyjnych w sposób ścisły i z 
odrzuceniem w odniesieniu do organów władzy publicznej zasady: co nie jest zakazane, jest dozwolone” 
(wyrok z dnia 27 maja 2002 r. sygn. akt K.20/01, OTK-A 2002/3/34). W myśl art. 94 Konstytucji organy 
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie. W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie może wprowadzać w akcie prawa miejscowego zapisów wykraczających poza granice 
upoważnienia ustawowego. 

Uwzględniając powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak 
w sentencji uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Krotoszyce przysługuje skarga, którą wnosi się do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78/79, za pośrednictwem Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:
L. Hanus
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