
 

 

UCHWAŁA NR 8/476/2015 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 22 kwietnia 2015 r. 

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 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

§ 3 ust. 3 uchwały Nr V/37/15 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 

stawki takiej opłaty, z powodu sprzeczności z przepisem art. 6j ust. 2a ustawy dnia 13 września 1996 r. 

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

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 1 kwietnia 2015 roku, Rada Gminy Godziesze 

Wielkie powołując się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3, art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjęła uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki tej opłaty. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym 

postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do ww. uchwały Rady Gminy z dnia 27 marca 2015 r., 

wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na dzień 22 kwietnia 2015 roku. 

Rozpoznając sprawę przedmiotowej uchwały w dniu 22 kwietnia 2015 roku, Kolegium Izby ustaliło 

i zważyło, co następuje. 

W § 1 uchwały Rada dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami w ten 

sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi ona iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

W § 3 ust. 1 Rada ustaliła miesięczną stawkę opłaty w wysokości 7,00 zł od mieszkańca - jeżeli odpady 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

W § 3 ust. 2 Rada ustaliła miesięczną stawkę opłaty w wysokości 12,00 zł od mieszkańca- jeżeli odpady 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

W § 3 ust. 3 Rada zapisała: Ustala się miesięczną stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 5,50 

zł od mieszkańca- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny a odpady ulegające 

biodegradacji w tym odpady zielone kompostowane są w przydomowym kompostowniku. 

Zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku 

w gminach, rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, 
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liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub 

miejskich, a także od rodzaju zabudowy. 

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy) opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) iloczyn zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej w art. 6k ust. 1 tejże ustawy. 

W przypadku ww. nieruchomości rada gminy może również uchwalić jedną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 

Organ stanowiący gminy zróżnicował stawki opłat za gospodarowanie odpadami według dodatkowych 

kryteriów, ze względu na okoliczność gdy odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone 

kompostowane są w przydomowym kompostowniku, czym naruszył przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, bowiem nie mieści się takie zróżnicowanie w delegacji ustawowej przewidzianej 

w art. 6j ust. 2a tej ustawy. Ustawa określa zamknięty katalog przesłanek różnicowania stawek za 

gospodarowanie odpadami, w ramach którego nie mieści się różnicowanie stawek opłaty wg sposobu 

zagospodarowania odpadami. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium postanowiło jak w sentencji niniejszej uchwały. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia za 

pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

  

 

Przewodnicząca  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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