
 

 

UCHWAŁA NR XXI/4516/2015 

z dnia 20 października 2015 r. 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W RZESZOWIE 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o uznanie uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5, 

art. 18 ust.1 pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 

s t w i e r d z a 

nieważność uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności - w całości. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 24 września 2015 r. Rada Miejska w Oleszycach podjęła uchwałę Nr XIV/80/2015 w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności. 

Uchwała powyższa wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 2 października 

2015 r. 

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

w dniu 5 października 2015 r. wszczęło wobec niej uchwałą Nr XX/4290/2015 postępowanie nadzorcze. 

Wskazaną uchwałą Rada Miejska w Oleszycach, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6j ust 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonała wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaliła stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki 

opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W § 1 ust. 1 i 2 badanej uchwały, Rada Miejska w Oleszycach 

postanowiła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy będzie ustalana według metody od liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość; w § 3 ust. 1 i 2 ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; w § 4 ust. 1 i 3 ustaliła 

stawki miesięczne opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi o określonej pojemności za odbiór 

odpadów zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny z miejscowości Futory, Borchów, Ludomierz, 

Zalesie, Sucha Wola, Nowa Grobla, Lipina, Stare Sioło, Stare Oleszyce, Zabiała i Uszkowce; w § 4 ust. 2  

i 4 ustaliła stawki miesięczne opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi o określonej pojemności, 

zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny z miejscowości Oleszyce. 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Rzeszów, dnia 22 października 2015 r.
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W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło co następuje: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w art. 6c ust. 2 stanowi, 

że Rada Gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego postanowić o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie 

z art. 6h powołanej ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na której 

położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za odbiór 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w myśl art. 6j 

ust. 3 tej ustawy stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. 

Rada Gminy, zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala 

stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Z kolei z art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że rada gminy może 

zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju 

zabudowy. 

Przepis ten daje radzie gminy możliwość różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nie daje 

możliwości radzie gminy różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym nie można 

różnicować stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Rada Miejska w Oleszycach, uchwałą Nr XIV/80/2015 z dnia z 24 września 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 

stawki za pojemniki o określonej pojemności, w § 4 ust. 1–4 ustaliła od właścicieli nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny w zależności od odbierania odpadów 

z terenów wiejskich i z terenu miasta, co pozostaje w sprzeczności z art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach, który daje radzie gminy możliwość różnicowania stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi jedynie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy natomiast nie daje możliwości radzie gminy różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne. 

Mając powyższe na względzie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwaliło jak 

w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

  

 

ZASTĘPCA PREZESA 
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