
UCHWAŁA NR 0102-438/19
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku 
Warmińskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)uchwala, co następuje

stwierdza się nieważność § 7 uchwały nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 
11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.

Uzasadnienie

W dniu 11 września 2019 r. Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim podjęła uchwałę Nr XIV/99/2019 
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 
pojemnik. W dniu 7 października 2019 r. przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie, celem zbadania jej postanowień pod względem zgodności z prawem. Pismem 
z dnia 9 października 2019 r. zawiadomiono Miasto Lidzbark Warmiński, iż uchwała będzie rozpatrywana na 
posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (dalej: Kolegium Izby) w dniu 
21 października 2019 r.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w posiedzeniu 
Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. 
W posiedzeniu Kolegium Izby uczestniczył przedstawiciel jednostki Pani Agnieszka Żejmo-Rekść inspektor 
Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz radca prawny Urzędu Miejskiego w Lidzbarku 
Warmińskim Pan Karol Siergiejew. Przedstawiciele stwierdzili m.in., że nieujęcie w uchwale jednego 
z zagadnień, ma zastosowanie przepis przejściowy wynikający z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę 
o gospodarce odpadami komunalnymi, który mówi, że rada gminy jest zobowiązana dostosować uchwałę 
wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej 
w art. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Nie ma takiego wymogu prawnego 
by zrobić to jednorazowo i by każda podjęta uchwała po 6 września musiała obejmować wszystko, co wynika 
z nowej ustawy. Odnośnie zapisu § 7 uchwały, czyli wejścia w życie. Znane jest stanowisko Regionalnych Izb 
Obrachunkowych. Z reguły organy Wojewody mają inne stanowisko. Decyzje w tej sprawie zostawiono 
Regionalnej izbie Obrachunkowej. Zwrócono uwagę jednak, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski nie dopatrzył 
się uchybienia jeżeli chodzi o sposób wejścia w życie tej uchwały. Została ona opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 8 października br. pod pozycją 4833 i czternastodniowy 
termin upływa 22 października 2019 r. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach 
obrachunkowych, orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń, w sprawach wymienionych 
w art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zastrzeżono dla kolegium regionalnej izby obrachunkowej. Przepis 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 6073



art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że właściwość rzeczowa 
regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy 
ustawy – Ordynacja podatkowa. Kolegium Izby, badając przedmiotową uchwałę na posiedzeniu w dniu 
21 października 2019 r. oraz 6 listopada 2019 r., stwierdziło, co następuje:W § 7 badanej uchwały Rada 
Miejska w Lidzbarku Warmińskim postanowiła, że „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 
1 listopada 2019 r.”Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 ze zm.) ogłaszanie aktu normatywnego 
w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Stosownie do art. 4 ust. 1 i 2 tej ustawy akty normatywne, 
zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po 
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 
W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3, mogą wchodzić w życie 
w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia 
w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 
dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.W ocenie Kolegium Izby, 
zapis § 7 badanej uchwały został zredagowany w sposób wadliwy, ponieważ zawiera dwa, wzajemnie 
wykluczające się terminy od jakich dana uchwała i jej postanowienia zaczną obowiązywać. Pierwszy termin 
wskazuje, że uchwała i postanowienia w niej zawarte znajdą zastosowanie do zdarzeń powstałych po upływie 
14 dni od daty jej ogłoszenia, podczas gdy drugi termin powoduje, iż postanowienia badanej uchwały będą 
wywoływać skutki prawne od dnia 1 listopada 2019 r. Kolegium Izby wskazuje, że uchwała Nr XIV/99/2019 
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik, została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego 8 października 2019 r. pod pozycją 4833. 
Wprawdzie z § 51 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r., poz. 283) wynika, iż możliwe jest wprowadzenie 
w podejmowanym akcie prawnym zapisu, że akt ten uzyskuje moc w innym dniu niż wchodzi w życie, to 
jednak takie redagowanie przepisów zostało krytycznie ocenione, zarówno przez Trybunał Konstytucyjny jak 
i Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 30 marca 1999 r. (sygn. akt: K 5/98) Trybunał Konstytucyjny wyraźnie 
wskazał, że akt prawny nie może wejść w życie i nie posiadać mocy obowiązującej oraz nie może posiadać 
mocy obowiązującej przed wejściem w życie. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 maja 1996 r. ( sygn. akt: 
I PZP 12/96, OSNAP 1997, nr 1, poz. 8) stwierdził, że: „(…)wejście w życie i uzyskanie mocy przez ustawę 
są(…) zdarzeniami tożsamymi, polegającymi na rozpoczęciu od ich spełnienia się, prawnego kwalifikowania 
stosunków społecznych przez przepisy, które „weszły w życie” lub „uzyskały moc”. Ustawa nie może wejść 
w życie bez uzyskania przez nią mocy obowiązującej i odwrotnie – uzyskanie mocy obowiązującej oznacza jej 
wejście „w życie”. Zasady dotyczące ustaw znajdują również zastosowanie do innych aktów normatywnych, 
w tym także do uchwał i zarządzeń jednostek samorządu terytorialnego.Mając na uwadze przedstawiony 
powyżej stan faktyczny oraz stan prawny, Kolegium Izby stwierdziło, że zapis § 7 badanej uchwały, który 
zawiera dwa, wzajemnie wykluczające się terminy od jakich przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej 
w Lidzbarku Warmińskim i jej postanowienia zaczną obowiązywać. Zdaniem Kolegium Izby wspomniany 
powyżej paragraf kwestionowanej uchwały nie może się ostać, gdyż zawiera nie tylko wewnętrzną 
sprzeczność, ale narusza także art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. 
Data wejścia w życia aktu prawa miejscowego nie może budzić wątpliwości, czy też wprowadzać w błąd, 
godząc jednocześnie w wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawnego.Zgodnie 
z ukształtowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, przyjąć należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów 
skutkujących nieważnością uchwały bądź zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (lub jej 
części) zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, 
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego – 
przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA 
z 11 lutego 1998 r. sygn. II SA/Wr 1459/97).Wobec powyższego Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.
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 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem tutejszej Izby.

 

 Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 

w Olsztynie

Iwona Bendorf-Bundorf 
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