
 

 

UCHWAŁA NR KI-411/59/15 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 25 lutego 2015 roku 

znak sprawy: KI – 43-172/5/15 

 

o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 

30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki - 

w części postanowienia §4 ust. 2 uchwały 

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

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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)  

 

o r z e k a 

 

o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 

30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki – 

w części postanowienia §4 ust. 2 uchwały. 

 

UZASADNIENIE 

 

Uchwała Nr IV/13/2015 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 30 stycznia 2015 r. 

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

wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki wpłynęła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie w dniu 6 lutego 2015 r. 

W podstawie prawnej badanej uchwały Rada Gminy przywołała przepisy art. 40 ust.1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k, 

w związku z art.6i oraz art. 6j ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). 

Uchwałą tą Rada Gminy oprócz miesięcznych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i dla 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wprowadziła 

w § 4 uchwały postanowienie następującej treści: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 marca 2015 r.

Poz. 1301



„§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 

przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

wypoczynkowe w wysokości:  

a) stawka 216 zł za rok jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;  

b) wyższa stawka 324 zł za rok jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, a zamieszkiwanych tylko przez część roku 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn ilości miesięcy przez 

które zamieszkiwana jest dana nieruchomość i 1/12 stawki ryczałtowej okre4ślonej w ust. 1 pkt a) lub 

pkt b).”   

Z treści postanowienia § 4 ust. 1 uchwały wyraźnie wynika, że jest to opłata roczna i dotyczy 

nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku. Do takiej regulacji Rada Gminy była 

upoważniona na podstawie art. 6j ust. 3a wprowadzonego ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych (Dz.U. z 2015 r., 

poz.87), który obowiązuje od 1 lutego 2015 r.  

Zdaniem Kolegium Izby, Rada Gminy nie miała natomiast upoważnienia do określenia opłaty 

miesięcznej uzależnionej od ilości miesięcy, przez które zamieszkiwana jest dana nieruchomość. 

Postanowieniem § 4 ust. 2 Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski wykroczyła poza 

upoważnienie wynikające z przywołanego w podstawie prawnej uchwały art. 6j ust. 3b ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W związku z przesłaną do Gminy Rzepiennik Strzyżewski uchwałą Kolegium Nr KI-

411/47/15 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w części 

przedmiotowej uchwały, w dniu 20 lutego 2015 r. do tut. Izby wpłynęło pismo, w którym Wójt Gminy 

informuje o zamiarze podjęcia inicjatywy  w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. 

W wyniku ponownego badania uchwały jw. Kolegium Izby, mając na uwadze ustawowy 30-

dniowy termin do zbadania uchwały wynikający z art. 91 ust. 1 ustawy  o samorządzie gminnym, 

postanowiło orzec jak w sentencji. 

 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Izby 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 (Dz.U. 

z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). 

 

POUCZENIE 

 

Na uchwałę Kolegium Izby przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie. Skargę tę 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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