
 

 

UCHWAŁA Nr XXVI/3429/2016 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

W RZESZOWIE 

 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXIII/177/2016 

Rady Gminy Frysztak z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty 

za pojemnik o określonej pojemności – działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18a ust. 3 ustawy  

z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), oraz  

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), 

stwierdza nieważność postanowień § 3 uchwały 

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

 

W dniu 4 listopada 2016 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała 

Nr XXIII/177/2016 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. W wyniku badania powyższej uchwały  

w trybie nadzoru, uchwałą Nr XXV/3257/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło wszcząć postępowanie nadzorcze. 

Rada Gminy Frysztak, podjęła uchwałę, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 

ust. 1, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). 

W kwestionowanym § 3 uchwały, Rada Gminy Frysztak ustaliła stawkę opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności w wysokości: 15 zł za pojemnik 120-litrowy; 26 zł za pojemnik 240-litrowy; 120 zł za pojemnik 

1100-litrowy. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, badając uchwałę w trybie nadzoru, zważyło, 

co następuje: 

Stosownie do postanowień wynikających z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do 

wyłącznej kompetencji rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy. W myśl art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy, na podstawie upoważnień 

ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze 

gminy, a akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Natomiast zgodnie z art. 42 tej 

ustawy, zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296). 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy,  

w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. Obowiązek powyższy 

dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 
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Natomiast obowiązek ustalenia stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności, o którym mowa  

w art. 6k ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. Aby zrealizować powyższy obowiązek, rada gminy musi uprzednio podjąć 

uchwałę w oparciu o przepis art. 6c ust. 2 tej ustawy, na mocy postanowień której obejmie systemem 

gospodarki odpadami komunalnymi również nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. 

Z powyższego wynika, że brak decyzji organu stanowiącego o objęciu systemem wszystkich 

nieruchomości położonych na terenie gminy, uniemożliwia ustalenie stawki opłaty za pojemnik określonej 

pojemności. Rada Gminy Frysztak nie podjęła uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, dlatego też nie istniały podstawy prawne do ustalenia przez nią stawki 

opłaty za pojemnik. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności postanowień § 3 badanej 

uchwały w związku z istotnym naruszeniem art. 6k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6c ust. 2 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W świetle powyższego Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie uchwaliło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w terminie  

30 dni od doręczenia uchwały. 

  

 

PREZES 

 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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