
 

 

UCHWAŁA NR 14/779/2016 

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 XXI/156/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości z terenu Gminy Sieraków, w części obejmującej zapis w brzmieniu: "Właściciel 

nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty 

– art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa", zamieszczony w części B "OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA 

INFORMACJI" Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej 

załącznik do uchwały, z powodu naruszenia przepisów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą doręczoną tutejszej Izbie w dniu 28 czerwca 2016 r., Rada Miejska w Sierakowie, 

powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz 

art. 6m ust. 1b i art. 6n ust. 1 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, na których zamieszkują mieszkańcy. 

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

roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadomiła przedstawiciela 

Gminy o wszczętym postępowaniu nadzorczym w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. 

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

zapoznaniu się z jej treścią, ustaliło i zważyło co następuje. 

Stosownie do postanowień wynikających z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, 

do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w 

granicach określonych w odrębnych ustawach. Przepisem rangi ustawowej, zawierającym upoważnienie dla 

Rady Miejskiej w Sierakowie do podjęcia uchwały Nr XXI/156/2016 jest art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym "Rada gminy, uwzględniając konieczność 

zapewnienie prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ułatwienia składania deklaracji, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej 

wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; 

uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji". Z kolei przepis art. 6m ust. 

1a cyt. ustawy stanowi, że "Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi", natomiast w art. 6m ust. 1b ustawodawca określił fakultatywny zakres danych, jaki 

powinien zostać zawarty we wzorze deklaracji. 

Rada Miejska w Sierakowie ustalając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zażądała w części B "OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI" pisemnego uzasadnienia 

przyczyn korekty danych zawartych w pierwszej deklaracji. W obecnym stanie prawnym brak jest podstawy 

do żądania tego typu informacji. Przepis art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w brzmieniu "Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie 

korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (...)" obowiązywał 

do 31 grudnia 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r., na mocy 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), zostało 

zmienione brzmienie art. 81 § 2 w następujący sposób: "Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie 

deklaracji". Zatem od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały nie ma podstawy prawnej do 

wymagania od podatnika składania pisemnego uzasadnienia zmian (przyczyn korekty) składanych 

deklaracji i informacji. Stosownie bowiem do art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach "W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (...)". 

W tym stanie rzeczy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu postanowiło jak w 

sentencji. 

Pouczenie: Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 30 dni od daty doręczenia. 

  

 

Przewodnicząca 

 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 
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