
  

UCHWAŁA NR 24A/20 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 10 stycznia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Mały Płock z dnia 

17 grudnia 2019 r. Nr XVIII/90/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: 

Przewodniczący:  Dariusz Renczyński 

Członkowie:  Paweł Gałko  

Katarzyna Gawrońska  

Agnieszka Gerasimiuk 

Małgorzata Sokół-Kreczko  

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 2019 r. poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu 

nadzorczym Uchwały Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. Nr XVIII/90/19 w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mały Płock 

postanawia: 

- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) poprzez 

określenie we wzorze deklaracji, stanowiącej załącznik do uchwały, błędnego terminu składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku nastąpienia zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność wzoru deklaracji w tej części od słów „lub w terminie 

14 dnia od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. 

UZASADNIENIE 

W dniu 20 grudnia 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała 

Rady Gminy Mały Płock z dnia 17 grudnia 2019 r. Nr XVIII/90/l9 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
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opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Mały Płock. 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 2019 r. poz. 2137), objęła wskazaną uchwałę 

postępowaniem nadzorczym, informując Radę Gminy pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. o terminie posiedzenia 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wyznaczonym na dzień 10 stycznia 2020 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2020 r. 

stwierdziło, co następuje. 

Rada Gminy Mały Płock postanowieniami badanej uchwały określiła wzór deklaracji dla właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. We wzorze deklaracji określono termin składania 

dokumentu - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

lub w terminie 14 dnia od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 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. Zatem przyjęte przez 

Radę zapisy w drugiej części cytowanego wyżej przepisu aktu prawa miejscowego są sprzeczne  

z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku postanowiło 

jak w sentencji.  

Przewodniczący Kolegium 

Dariusz Renczyński 
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