
 

 

UCHWAŁA NR I/3/2020 

RADY GMINY ADAMÓWKA 

z dnia 6 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1, ust. 4a ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.), 

art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 t.j.), Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII / 59/ 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „ Ustalić stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości przy metodzie określonej w § 1 w kwocie – 14 zł. miesięcznie od mieszkańca za odpady 

zbierane i odbierane w sposób selektywny  

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „ Ustalić stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości przy metodzie określonej w § 2 w kwocie –  56  zł.  miesięcznie od gospodarstwa domowego.  

3. Dodaje się § 5a po § 5 w następującym brzmieniu: 

„Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

w wysokości 2,00 zł na miesiąc od osoby przy metodzie ustalenia opłaty, o której mowa  

w § 1 oraz w wysokości 8,00 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego przy metodzie 

ustalenia opłaty, o której mowa w § 2”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Adamówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2020 r. 

 

  Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jan Kyć 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 1707



UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Rady Gminy Adamówka z dnia 6 marca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały  

Nr VIII /59/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Uchwałą z dnia 28.12.2019 r. Rada Gminy Adamówka określiła  metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokość stawek opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Uchwała ta weszła w życie w dniu 25.01.2020 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, uchwałą nr VI/639/2020 z dnia  

11 lutego 2020 r. stwierdziło nieważność § 5 i § 6 w części dotyczącej zawartego tam zwrotu  

„i § 5” uchwały Nr VIII/ 59/ 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Unieważnieniu organu nadzoru podlega ww. uchwała Rady Gminy Adamówka z dnia  

28.12.2019 r. jedynie w części zawierającej regulację dotyczącą  ustalenia zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym ze względu na wadliwy - z punktu widzenia brzmienia art. 6k ust. 4 

a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - sposób jej 

określenia. W pozostałym zakresie ww. uchwała Rady Gminy Adamówka z dnia 28.12.2019 r.  jest 

ważna i skuteczna. 

Zgodnie z art. 6k ust. 4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

„Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw 

domowych”.  

W zaistniałej sytuacji, tj. sytuacji usunięcia z obrotu prawnego ze skutkiem ex tunc regulacji 

objętej unieważnieniem, zachodzi konieczność wprowadzenia w jej miejsce poprawnej regulacji 

przewidującej zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, odpowiadające przyjętej 

metodzie ustalenia tej opłaty.  

Ponieważ wprowadzana regulacja nie nakłada na adresatów ograniczeń ani innych ciężarów,  

a w istocie przewiduje dla nich dobrodziejstwo w postaci zwolnienia z części obowiązkowej opłaty 

i z tego powodu nie pozostaje w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, tym 

samym zasadnym jest nadanie wprowadzonej regulacji wstecznej mocy obowiązującej od dnia 

01.02.2020 r. 

Jednocześnie Rada Gminy wprowadzając zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości proporcjonalnej do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z gospodarstw domowych dokonała zmiany wysokości stawek o których mowa  

w § 3 i 4 z uwzględnieniem wysokości wprowadzonego zwolnienia.    

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1707


		2020-04-03T10:23:56+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




