
 

 

UCHWAŁA NR 61/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 3 sierpnia 2016 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Gromadka nr XXII/168/16 z dnia 1 

lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

stwierdza nieważność 

§ 1 ust. 5 i § 2 uchwały Rady Gminy Gromadka nr XXII/168/16 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — z powodu 

istotnego naruszenia art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Gromadka nr XXII/168/16 z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 6 lipca 2016 roku. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, badając wymienioną uchwałę, stwierdziło,  

co następuje: 

Przedmiotową uchwałę Rada Gminy Gromadka podjęła powołując się na art. 6l ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) — zwanej dalej 

„u.u.c.p.g.” — oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2016 r. poz. 446). 

Powołany w podstawie prawnej uchwały art. 6l ust. 1 u.u.c.p.g. stanowi, że rada gminy określi, biorąc pod 

uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu 

czy z góry. 

Przekraczając zakres upoważnienia ustawowego do podjęcia aktu prawa miejscowego, Rada Gminy 

Gromadka w § 1 ust. 5 i § 2 uchwały zawarła następujące regulacje: 

„§ 1. […] 5. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę. 
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§ 2. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych  

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością.”. 

Definicję właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

zawiera art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Powołana ustawa reguluje również zagadnienia dotyczące wykonywania 

nałożonych na właścicieli nieruchomości obowiązków w sytuacji, gdy dotyczyć one mogą kilku podmiotów 

spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4. Zgodnie z art. 2 ust. 2a u.u.c.p.g., jeżeli obowiązki wskazane  

w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4, obowiązany 

do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku 

podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.u.c.p.g., mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, 

wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Dodatkowe regulacje  

w powyższym zakresie zawierają m.in. przepisy art. 2 ust. 3a i 3b oraz art. 6m ust. 1c u.u.c.p.g. 

Zgodnie z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483,  

z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, 

ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Oznacza to, że organ 

wykonujący kompetencję zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać w granicach tego 

upoważnienia, w tym nie może regulować bądź modyfikować tego, co zostało określone przez ustawodawcę. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu orzekło jak  

w sentencji uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Gromadka 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 jej doręczenia. 

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu: 

L. Hanus 
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