
 

 

UCHWAŁA NR 14/778/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 13 lipca 2016 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 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

uchwały nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej załącznika do uchwały 

określającego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującej 

w części A pozycję o treści „Przyczyny powstania zmian
5
) (opisać przyczynę)” oraz treść zawartą w pkt. 5 

Przypisów, z powodu istotnego naruszenia przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 24 czerwca 2016 r. Rada Gminy Wągrowiec, 

powołując się na przepisy art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

roku Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiła przedstawiciela Gminy o wszczętym 

postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do ww. uchwały, wyznaczając termin rozpatrzenia sprawy na 

dzień 13 lipca 2016 r. 

Kolegium Izby rozpatrując sprawę przedmiotowej uchwały na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2016 r. 

ustaliło i zważyło, co następuje. 

W części A załącznika do przedmiotowej uchwały zatytułowanego „Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi” oprócz daty powstania obowiązku i daty powstania przyczyny 

powodującej konieczność zmiany deklaracji lub korekty, wymagane jest podanie „Przyczyny powstania 

zmiany
5
) (opisać przyczynę)”. Pod tabelą w pkt. 5 Przypisów wyjaśnione zostało, że „

5) 
Przez przyczynę 

powodującą konieczność zmiany deklaracji rozumie się w szczególności: narodziny, zgon, zamieszkanie 

kolejnego mieszkańca lub wyprowadzenie się, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty, długotrwały pobyt 

w placówkach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach karnych, internacie, bursie itp.”. 

Zacytowane postanowienia deklaracji wykraczają poza zakres określony przez przepisy art. 6n ust. 1, art. 

6m ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). 

W myśl art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa. 
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Kolegium wskazuje, że na mocy przepisu art. 1 pkt 74 lit. a ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 z późn. zm.) z 

dniem 1 stycznia 2016 r. uległy zmianie zapisy art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. Zmiana polega m.in. 

na nadaniu § 2 w art. 81 brzmienia „Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej 

deklaracji”. Przed zmianą § 2 art. 81 miał następującą treść: „Skorygowanie deklaracji następuje przez 

złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z 

zastrzeżeniem § 3.”. 

Z powyższego wynika, że od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie nakładają 

na podatników - właścicieli nieruchomości obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. 

Tym samym – uwzględniając również, że rady gmin nie mają uprawnienia do nakładania takich 

obowiązków na podatników - należy stwierdzić, że nie jest możliwe, aby w deklaracji dotyczącej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczać zapisy obligujące podatników – właścicieli 

nieruchomości do złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyny powodującej konieczność zmiany deklaracji. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło 

nieważność przedmiotowej uchwały w części dotyczącej załącznika do uchwały określającego wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującej w części A pozycję 

o treści „Przyczyny powstania zmian
5) 

(opisać przyczynę)” oraz treść zawartą w pkt. 5 Przypisów. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

  

 

Przewodnicząca  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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