
 

 

UCHWAŁA NR 138/2019 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Gromadka nr XV/110/19 z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Gromadka 

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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu 

stwierdza nieważność 

uchwały Rady Gminy Gromadka nr XV/110/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gromadka — z powodu istotnego naruszenia 

art. 6m ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2a, art. 6m ust. 1a, 1b i 2 oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). 

 

Uzasadnienie 

Uchwała Rady Gminy Gromadka nr XV/110/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gromadka wpłynęła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 6 grudnia 2019 roku. 

W załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały stanowiącym wzór deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części „B. Obowiązek złożenia deklaracji” zawarto wymóg 

podania informacji będącej uzasadnieniem złożenia deklaracji, ze wskazaniem następujących powodów: 

- zamieszkanie nowonarodzonego dziecka, 

- przyjazd — zamieszkanie mieszkańca z innej gminy, 

- przyjazd mieszkańca z zagranicy, 

- zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości, 

- wyjazd mieszkańca do innej gminy, 

- inny (podać jaki). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2020 r.
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Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło,  

co następuje: 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zwanej dalej „u.c.p.g.”, rada gminy, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu  

jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz 

pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także 

informację o terminach i miejscu składania deklaracji. 

Jak wynika z art. 6m ust. 1a i 1b u.c.p.g., deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

a rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko  

lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości; dane 

stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; numer telefonu 

właściciela nieruchomości; adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; inne informacje niezbędne 

do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Kolegium Izby wskazuje, że obowiązek pisemnego uzasadnienia powodu złożenia deklaracji wykracza poza 

przepisy art. 6n ust. 1 i art. 6m ust. 1a i 1b u.c.p.g. Zgodnie z art. 6q u.c.p.g. w sprawach dotyczących opłat  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. Według art. 81 

§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) 

skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Przepis art. 81 § 2 ustawy Ordynacja 

podatkowa w brzmieniu „Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz 

z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty […]” obowiązywał do 31 grudnia 2015 roku. 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawiera informacji 

wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), wymaganych 

powołanym art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. 

We wzorze deklaracji wprowadzono rubryki dotyczące danych identyfikacyjnych małżonka osoby 

składającej deklarację, co narusza art. 6m ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2a u.c.p.g. Stosownie  

do art. 6m ust. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielu nieruchomości, przy czym 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. Z art. 2 ust. 2a u.c.p.g. wynika, że jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie 

dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g., obowiązany do ich wykonania  

jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których 

mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania 

obowiązków wynikających z ustawy. W przypadku współwłasności nieruchomości (również małżeńskiej 

wspólności ustawowej), obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ciąży zatem na podmiocie lub podmiotach faktycznie władających nieruchomością, które mogą 

ten obowiązek ukształtować w sposób odmienny w drodze umownej. 

Kolegium zauważa, że w punkcie 2 objaśnień zawartych we wzorze deklaracji wskazany jest nieprawidłowy 

termin (14 dni od dnia nastąpienia zmiany), w jakim właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację. Z art. 6m ust. 2 u.c.p.g. wynika, w że przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
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odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

We wzorze deklaracji nie przewidziano również możliwości wskazania informacji o kompostowaniu 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przez właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 4a u.c.p.g. 

rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

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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