
 

 

UCHWAŁA NR 4167/17 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 5 października 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XIX/175/17 Rady Gminy Zawady 

z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: 

Przewodniczący: Stanisław Srocki  

Członkowie:   Beata Chmielewska  

Katarzyna Gawrońska 

Paweł Gałko 

Agnieszka Gerasimiuk  

Dariusz Renczyński  

Małgorzata Rutkowska  

Maria Wasilewska 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

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

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  

po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XIX/175/17 Rady Gminy Zawady z dnia 

30 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

postanawia: 

- uznać, że powyższa uchwała istotnie narusza dyspozycję przepisu art. 6k w zw. z art. 6j ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w zakresie sformułowania „lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów”; 

- stwierdzić nieważność § 3 pkt 1 uchwały w części wyżej wskazanego sformułowania. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 października 2017 r.

Poz. 4002



UZASADNIENIE 

Wobec Uchwały Rady Gminy Zawady Nr XIX/175/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pismem  

Nr RIO.II-0004-44/17 wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

uchwały. Posiedzenie Kolegium w przedmiotowej sprawie wyznaczono na dzień 5 października 2017 r. 

Przedstawiciele gminy na posiedzenie Kolegium nie stawili się. 

W § 3 uchwały wskazano przesłanki powodujące konieczność złożenia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazując (w pkt 1) termin „14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”. 

Systemem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Zawady zostały objęte jedynie 

nieruchomości zamieszkałe, zatem konieczność złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia powstania  

na danej nieruchomości odpadów komunalnych pozostaje w sprzeczności z dyspozycją przepisu art. 6k  

w związku z art. 6j ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).  

Dodatkowo wskazuje się, iż zawarte w części E. 22 oświadczenie o liczbie osób zameldowanych  

w danym gospodarstwie domowym nie jest konieczne dla prawidłowego określenia stawki opłaty, a Gmina 

Zawady posiadania tego typu informacje i nie powinna nakładać na mieszkańca obowiązku ich podania.  

W związku z powyższym wzywa się Radę Gminy Zawady do usunięcia we własnym zakresie, w toku zmian  

w uchwale tej części oświadczenia. 

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowiło 

jak w sentencji. 

POUCZENIE 

 Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie  

30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Kolegium 

Stanisław Srocki 
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