
  

UCHWAŁA NR 19/20 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr X/81/19 Rady Gminy Nowy Dwór 

z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Dwór 

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 2019 r. poz. 2137) 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 X/81/19 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy 

Dwór 

postanawia: 

- uznać, że powyższa uchwała w następujących częściach: 

a) załącznika Nr 1 do uchwały w części H, w zakresie sformułowania: „Oświadczam, że jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za podanie danych niezgodnych ze stanem 

faktycznym” narusza zapisy art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1950, ze zm.); 

b) Wyjaśnienia, w zakresie sformułowania: „lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych” narusza dyspozycję przepisu art. 6m ust. 1 w zw. z art. 6i ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.); 

c) Wyjaśnienia, w zakresie sformułowania: „biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze” narusza dyspozycję 

przepisu art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.); 

- stwierdzić nieważność wyżej wskazanych części uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lutego 2020 r.

Poz. 871



UZASADNIENIE 

 Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Nowy Dwór określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy.  

We wzorze deklaracji, objętym Załącznikiem Nr 1 do uchwały, w części H zawarto oświadczenie 

następującej treści: „Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym”. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 233 § 6 ustawy kodeks karny przepisy 

§ 1-3 oraz 5 określające, kiedy zachodzić może odpowiedzialność z tego tytułu stosuje się odpowiednio  

do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie 

zachodzi w przypadku złożenia deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.      

Następnie w Pouczeniu, w części dotyczącej konieczności złożenia deklaracji, wskazano,  

iż okolicznością uzasadniającą złożenie tego dokumentu jest fakt „powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych”. W związku z tym, iż systemem opłat objęto tylko nieruchomości zamieszkałe fakt powstania 

odpadów nie może mieć wpływu na konieczność złożenia deklaracji. Powyższe sformułowanie pozostaje  

w sprzeczności z art. 6m ust. 1 w związku z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Ponadto w tej samej części Pouczenia określono regułę, zgodnie z którą w razie niezłożenia deklaracji 

bądź  uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „biorąc pod uwagę uzasadnione 

szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym 

charakterze”. Powyższe sformułowanie narusza dyspozycję przepisu art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w razie niezłożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 

radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. Natomiast średnia ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze (o których jest mowa w pouczeniu) 

dotyczy wyłącznie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a te nieruchomości nie są objęte 

systemem opłat w Gminie Nowy Dwór.  

Na marginesie Kolegium zwraca uwagę, iż związku z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Rada Gminy Nowy Dwór powinna wprowadzić w deklaracji możliwość zaznaczenia,  

że kompostuje się bioodpady stanowiące odpady komunalne, na co uwagę Kolegium Izby zwróciło w ramach 

nadzoru nad Uchwałą Rady Gminy Nowy Dwór Nr X/80/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

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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