
 

 

UCHWAŁA NR KI-411/341/15 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 9 września 2015 roku 

znak sprawy KI-43-118/33/15 

 

o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/64/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn – w części obejmującej zapisy: 

§ 2 ust. 3 i 4 uchwały. 

znak sprawy KI-43-118/33/15 

 

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. 

zm.)  

 

o r z e k a  

o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/64/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn – w części 

obejmującej zapisy: § 2 ust. 3 i 4 uchwały. 

 

UZASADNIENIE 

  

Uchwała Nr VII/64/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

dla nieruchomości na terenie Gminy Czorsztyn, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu w dniu 19 sierpnia 2015 r., przesłana przez 

Wojewodę Małopolskiego.  

 

W podstawie prawnej podjętej uchwały Rada Gminy Czorsztyn powołała się  na przepisy art. 18 

ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późń. zm.), art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 3 
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ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1399 z późn. zm.). Nie powołano w podstawie prawnej art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach, pomimo wybrania metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - od gospodarstwa domowego, natomiast zbędnie powołano art. 6j ust. 1 pkt 

1 tej ustawy. 

 

Rada Gminy Czorsztyn na mocy postanowień § 2 ust. 3 i 4 uchwały ustaliła ryczałtowe, roczne 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w wysokości 90 zł, gdy odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 180 zł, gdy odpady nie są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny.  

 

Kolegium Izby ustaliło, że postanowieniami § 2 ust. 3 i 4 uchwały, Rada Gminy Czorsztyn 

naruszyła przepisy art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie 

z art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - 

wypoczynkowe, z tym że ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów 

powstających na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej 

w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 

w art. 6k ust. 1 pkt 2 tej ustawy.  

Rada Gminy Czorsztyn ustaliła ryczałtowe, roczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku w sytuacji, gdy nie postanowiła na podstawie art. 6c ust. 2 powyższej ustawy, w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tym samym 

nie ustaliła też stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 

2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

Uznając, że stwierdzone nieprawidłowości stanowią istotne naruszenie prawa, Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło wszcząć postępowanie o stwierdzenie 

nieważności przedmiotowej uchwały Nr VII/64/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. - w części. 

Jednocześnie poinformowano Gminę Czorsztyn o terminie posiedzenia Kolegium Izby, na którym 

będzie rozpatrywana sprawa przedmiotowej uchwały oraz o możliwości uczestniczenia w nim 

upoważnionego przedstawiciela. Gmina nie skorzystała z tego uprawnienia, jednak 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czorsztyn pismem Nr RG.0004.14.2015 z dnia  

8 września 2015 r. przedstawił wyjaśnienia, z których wynika, że Rada Gminy zamierza w dniu 

11 września br. dokonać korekty uchwały, celem doprowadzenia jej do zgodności z prawem. 

Jednocześnie z dołączonych do pisma materiałów wynika, że Gmina nie podziela stanowiska, że 

podjęcie obligatoryjnej uchwały w przedmiocie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

jedynie prze część roku na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 

w gminach, jest uwarunkowane uprzednim podjęciem przez radę gminy fakultatywnej uchwały  

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

a powstają odpady komunalne na podstawie art. 6c ust. 2 powyższej ustawy. Kolegium Izby 

podtrzymuje jednak wyrażone w tej sprawie stanowisko, gdyż oczywistym jest, że gmina odbiera 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne i ustala w tym zakresie stawki tylko wówczas, gdy na podstawie art. 6c ustawy 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach postanowiła o odbieraniu odpadów od tych właścicieli. 
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Po ponownym rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 r., Kolegium Izby 

postanowiło o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 

26 czerwca 2015 r., w części określonej w sentencji niniejszej uchwały, z przyczyn podanych w jej 

uzasadnieniu.  

 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 

z późn. zm.). 

 

POUCZENIE 

 

Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie. Skargę tą należy wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały, przy 

czym należy to uczynić za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. 

 

 

 

       Przewodniczący Kolegium 

        Janusz Kot /-/ 
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