
 

 

UCHWAŁA NR 4324/19 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 14 października 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr VIII/109/2019 Rady Gminy 

Siemiatycze z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: 

Przewodniczący: Dariusz Renczyński                      

Członkowie:  Paweł Gałko                                                             

Katarzyna Gawrońska  

Agnieszka Gerasimiuk  

Małgorzata Rutkowska  

Małgorzata Sokół-Kreczko  

Marcin Tyniewicki      

Maria Wasilewska 

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

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym 

Uchwały Nr VIII/109/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

postanawia: 

- uznać, że powyższa uchwała w części § 2 ust. 2 w zakresie sformułowania „lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych” narusza dyspozycję przepisu art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454 ze zm.); 

- uznać, iż powyższa uchwała w części wstępnej Załącznika „Wzór deklaracji” w rubryce „Termin składania 

deklaracji” przewidującej obowiązek złożenia deklaracji „W terminie (…) 14 dni od dnia, w którym 

nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji” jest sprzeczna z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

- stwierdzić nieważność wyżej wskazanych części uchwały. 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia poniedziałek, 21 października 2019 r.

Poz. 4925



UZASADNIENIE 

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Siemiatycze ustaliła wzór deklaracji dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W § 2 pkt 2 zawarto zapis, zgodnie z którym deklarację 

należy złożyć także w przypadku „powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”. Ze względu 

na to, iż w Gminie Siemiatycze systemem opłat objęte są tylko nieruchomości zamieszkałe, wskazany zapis 

uchwały jest bezprzedmiotowy i sprzeczny z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 

 Ponadto zawarty w Załączniku do Uchwały Nr VIII/109/2019 wzór deklaracji w części wstępnej,  

w rubryce „Termin składania deklaracji” przewiduje obowiązek jej złożenia „W terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany 

danych określonych w deklaracji”. Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) dokonano zmiany brzmienia 

art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości, wskazując, iż „W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (…) właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana”. Przepis ten wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

ustawy, tj. 6września 2019 r. W związku z powyższym kwestionowany zapis z wzoru deklaracji narusza 

dyspozycję przepisu 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

  Z powyższych względów, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowiło 

jak na wstępie. 

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 

Dariusz Renczyński 
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