
 

 

UCHWAŁA NR 1808/18 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XX/186/18 Rady Gminy Nowinka 

z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: 

Przewodniczący: Stanisław Srocki 

Członkowie:  Paweł Gałko 

   Katarzyna Gawrońska     

   Agnieszka Gerasimiuk     

   Dariusz Renczyński      

Małgorzata Rutkowska      

Marcin Tyniewicki      

Maria Wasilewska 

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

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

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) po rozpatrzeniu 

w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr XX/186/18 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2018 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości  

postanawia: 

- uznać, że powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa poprzez błędne zapisy 

dotyczące powstania obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości w zał. nr 1 i w zał. 

nr 2 do uchwały, co narusza art. 6i ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.) 

- w związku z powyższym – stwierdzić nieważność Uchwały Rady Gminy Nowinka Nr XX/186/18 

w części: w zał. nr 1 w zakresie dotyczącej terminu składania deklaracji skreślenia słów „lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”, w zał. nr 2 w zakresie dotyczącej terminu 

składania deklaracji skreślenia słów „zamieszkania pierwszego mieszkańca lub” oraz w pozycji 

„składający” wykreślenia słowa „zamieszkałych”. 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2018 r.

Poz. 2499



UZASADNIENIE 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała  

Nr XX/186/18 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

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

obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 561), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze 

dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. o terminie posiedzenia 

Kolegium RIO w Białymstoku wyznaczonym na dzień 26 kwietnia 2018 r.  

Rada Gminy przedmiotową uchwałą w zał. nr 1 określiła wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, a w zał. nr 2 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku. W „części wstępnej” wzoru deklaracji 

określonego zał. nr 1 i zał. nr 2 dokonano powtórzenia zapisu art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym: „właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

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

Zapisy dotyczące powstania obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych od momentu „powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych” są bezprzedmiotowe  

i pozostaje w sprzeczności z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Natomiast zapisy dotyczące powstania obowiązku złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku „od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca” są 

bezprzedmiotowe i pozostają w sprzeczności z art. 6i ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

Wobec powyższego w „części wstępnej” wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (zał. nr 1), który jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zapis 

obowiązku złożenia deklaracji winien być zamieszczony z pominięciem „lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych”. Natomiast w „części wstępnej” wzoru deklaracji, który jest 

przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku (zał. nr 2), 

zapis obowiązku złożenia deklaracji winien być zamieszczony z pominięciem „zamieszkania pierwszego 

mieszkańca lub”. 

Wskazuje się również, że formularz określony zał. nr 2 przeznaczony jest dla nieruchomości 

niezamieszkałych wobec powyższego w „części wstępnej”, w pozycji „składający” należy dokonać 

wykreślenia  słowa „zamieszkałych”. 

W tym miejscu należy wskazać, że domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią miejsca, w których właściciele przebywają jedynie czasowo, a tym 

samym przebywanie nie stanowi „zamieszkania” nieruchomości w rozumieniu art. 6c ust. 1 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy je kwalifikować jako nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest nieruchomości o których mowa w art. 6c ust. 2 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
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W związku z powyższym stwierdzono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

 Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku, którą można wnieść za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Kolegium 

Stanisław Srocki 
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