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UCHWAŁA Nr 7/71/2021
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BIAŁYMSTOKU
z dnia 9 marca 2021 r.
Kolegium Izby w składzie:
Przewodniczący:

Dariusz Renczyński

Członkowie:

Ewa Czołpińska
Paweł Gałko
Katarzyna Gawrońska
Agnieszka Gerasimiuk
Małgorzata Rutkowska
Małgorzata Sokół-Kreczko
Marlena Stachurska–Janczyło
Marcin Tyniewicki
Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 1 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 2020 r. poz. 713 ze zm.),
po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały Nr 163/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia
9 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
postanawia:
- uznać, iż powyższa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 6m ust. 1b w zw. z art. 6n
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w związku z wyodrębnieniem we wzorze deklaracji
stanowiącym załącznik do uchwały, w częściach: „C.1 Dane identyfikacyjne składającego deklarację”
i „C.2 Dane identyfikacyjne małżonka”, rubryk określających „Imię ojca” oraz „Imię matki”
- i w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność wzoru deklaracji, stanowiącego załącznik
do uchwały, w zakresie rubryk określających „Imię ojca” i „Imię matki” zawartych w częściach
C.1 i C.2.
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UZASADNIENIE
W dniu 10 lutego 2021 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła uchwała
Nr 163/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych tut. Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej
uchwały, zawiadamiając Radę Gminy pismem z 2 marca 2021 r. o terminie posiedzenia Kolegium Izby,
na którym będzie rozpatrywana uchwała. W piśmie wskazano na budzące wątpliwości prawne rozwiązania
przyjęte we wzorze deklaracji stanowiącym załącznik do uchwały.
Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
stwierdziło, co następuje.
Badana uchwała w części została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.
We wzorze deklaracji, stanowiącym załącznik do nadzorowanej uchwały, w częściach: C.1 Dane
identyfikacyjne składającego deklarację i C.2 Dane identyfikacyjne małżonka wyodrębniono rubryki
określające Imię ojca oraz Imię matki. W ocenie Kolegium Izby stanowi to naruszenie art. 6m ust. 1b
w zw. z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.). Zgodnie z przytoczonymi przepisami rada gminy określając wzór deklaracji
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego może wymagać podania następujących danych: 1) imię
i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 2) adres
nieruchomości; 3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości; 6) inne
informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego; 7) informacje dotyczące posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Odnośnie do kształtowania wzoru deklaracji z uwagi na „inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu
wykonawczego” należy podnieść, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie worów tytułów wykonawczych stosowanych
w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 poz. 176), jak również obowiązujące poprzednio rozporządzenie
w tej sprawie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 968), nie wymaga podawania
w tytule wykonawczym danych dotyczących imion ojca i matki zobowiązanego. Stąd nie ma podstaw
prawnych do wymagania podania takich danych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W świetle powyższych regulacji Rada Gminy Piątnica zobowiązując składających deklaracje
do podawania tego rodzaju danych przekroczyła delegację ustawową do wydania aktu prawa miejscowego.
Ponadto Kolegium Izby zauważa, iż w przedmiotowej uchwale: - w § 1 ust. 1 odniesiono się
do „załącznika nr 1” zamiast „załącznika” (wzór deklaracji stanowi załącznik do uchwały);
- w § 2 ust. 3 powołano się na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. „w sprawie
sporządzenia pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych
oraz udostępnienia formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych”, podczas gdy poprawny tytuł
przytoczonego rozporządzenia ma następujące brzmienie „w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych”.
Mając powyższe na uwadze 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

