
 

 

UCHWAŁA Nr IV/438/2019 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

KOLEGIUM 

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

w Rzeszowie 

 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wyniku przeprowadzonego postępowania 

nadzorczego w sprawie uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku 

„w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik”, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 5 i art. 18a  

ust 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.  

U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.). 

Stwierdza nieważność badanej uchwały w części 

dotyczącej postanowień zawartych w § 4 uchwały, dotyczących ustalenia miesięcznych stawek  

opłaty za pojemnik, w sytuacji braku podstaw prawnych do ustalenia takiej stawki opłaty.  

 

U z a s a d n i e  n i e: 

 

  W dniu 7 stycznia 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła 

uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 28 grudnia 2018 roku „w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik”. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w trybie 

nadzoru na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2019 roku, uchwałą Nr II/150/2019 wszczęło postępowanie 

nadzorcze stwierdzając, co następuje: 

Badaną uchwałą Rada Gminy w Wadowicach Górnych dokonała w § 1 ww. uchwały, wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość, wysokość opłaty stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz wysokość zróżnicowanych stawek opłaty w zależności od liczy osób zamieszkujących 

daną nieruchomość. 

W § 4 ww. uchwały, ustalono miesięczne stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. 

W przypadku pojemnika 120 litrowego stawka opłaty miesięcznej wynosi 37,20 zł., pojemnika 

240 litrowego wynosi 74,40 zł., oraz 1100 litrowego 341,00 zł., miesięcznie. Ustalone zostały jedne stawki 

opłaty bez określenia czy dotyczą one odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób 

selektywny czy nieselektywny. 
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Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zważyło, co następuje: 

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że Gmina Wadowice Górne nie podjęła uchwały, o której mowa 

w art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), 

zgodnie z którym, rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. Tylko w takim przypadku rada gminy ustala stawki opłaty za pojemnik 

z odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach niezamieszkałych. W związku z powyższym 

brak jest podstaw prawnych do ustalania określonych w § 4 badanej uchwały stawek opłat, o których mowa 

w art. 6j ust. 3 ww. ustawy. 

W związku z tym, iż w wyznaczonym terminie Rada Gminy Wadowice Górne nie usunęła stwierdzonej 

nieprawidłowości, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę 

wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 

  

 

PREZES 

 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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