
 

 

UCHWAŁA NR XX.158.K.2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 

z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej w Połczynie 

Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Połczyn Zdrój 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 446) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 561) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia  

11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Połczyn Zdrój – w części załącznika 

nr 1 objętej pouczeniem, w zakresie sformułowania ujętego w punkcie 1. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

Uchwała Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej w Połczynie Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Połczyn Zdrój, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

w dniu 13 lipca 2016 r. 

Badając wstępnie przedmiotową uchwałę w dniu 20 lipca 2016 r. Kolegium stwierdziło, że budzi ona 

wątpliwości w zakresie postanowienia zawartego w pkt 1 pouczenia załącznika nr 1 do ww. uchwały o treści 

„Właściciel nieruchomości składając podpis na niniejszej deklaracji oświadcza, że jest świadomy 

odpowiedzialności karnej za podawanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym”, co wykracza poza 

kompetencje organu stanowiącego do ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wynikające z przepisów art. 6n ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

 W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności 

przedmiotowej uchwały w części dotyczącej postanowienia zawartego w punkcie 1 pouczenia załącznika nr 1, 

a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady pismem z dnia 21 lipca br. (znak: 

K.0010.296.HR.2016). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 10 sierpnia 2016 r. 

ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu 

zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. 

 W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy. Jednostka 

nie skorzystała również z prawa wniesienia wyjaśnień. 
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Kolegium Izby po ostatecznym zbadaniu kwestionowanej uchwały stwierdziło, co następuje: 

 Wymóg oświadczenia z odwołaniem się do odpowiedzialności karnej nie znajduje oparcia w podstawie 

prawnej podjętej uchwały. Żaden ze wskazanych w niej przepisów – w szczególności art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nie daje możliwości nakładania przez organ stanowiący gminy 

na podmiot składający deklarację obowiązku potwierdzania danych pod groźbą odpowiedzialności karnej. 

Odpowiedzialność za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu uprawnionemu organowi 

deklaracji albo za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nią danych została 

uregulowana w przepisie art. 56 ustawy z dnia 10 września 1996 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, ze zm.). 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna zatem zawierać jedynie 

takie dane, które konieczne są do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. 

 W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Miejskiej  

w Połczynie Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Połczyn 

Zdrój – w części załącznika nr 1 objętej pouczeniem, w zakresie sformułowania ujętego w punkcie 1. 

 Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że w przypadku kolejnych zmian wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zrezygnować z wymogu określonego w punkcie 5 

pouczenia, w którym zobowiązano składającego deklarację do dołączenia dokumentów potwierdzających dane 

w niej zawarte. W szczególności obciążono mieszkańców przedkładaniem dokumentów potwierdzających 

zamieszkanie w innej gminie, w kraju lub w innej niż miejsce zameldowania nieruchomości na terenie gminy 

Połczyn Zdrój. Wskazane dokumenty nie są niezbędne do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

  

  

 Zastępca Prezesa 

 

Mieczysław Kus 
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