
 

 

UCHWAŁA NR 23/1287/2016 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

stwierdza nieważność 

uchwały Nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki 

opłaty za pojemnik, w części dotyczącej w § 6wyrażenia „ ,ilości opróżnień pojemników w miesiącu”,  

z powodu naruszenia przepisu art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 14 listopada 2016 r., Rada Miasta Luboń, 

powołując się na przepisy art. 6j oraz 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określiła 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń, wysokość 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta oraz wysokość stawek opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, na podstawie przepisów art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca  

1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, zawiadomiła przedstawiciela Miasta o wszczętym postępowaniu nadzorczym  

w odniesieniu do przedmiotowej uchwały. Termin rozpatrzenia sprawy został wyznaczony na posiedzenie 

Kolegium Izby w dniu 30 listopada 2016 roku. Rozpoznając sprawę Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co 

następuje. 

Z przywołanego w podstawie prawnej badanej uchwały art. 6j wynika, że: 

1. "W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn: 

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

3) powierzchni lokalu mieszkalnego 

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 
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2a. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby 

mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także 

od rodzaju zabudowy. 

3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na 

danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k 

ust. 1 pkt 2. 

3a. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2, na których są świadczone usługi 

hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 

z późn. zm.6), dopuszcza się aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości 

zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 

mowa w art. 6k ust. 1 pkt 1. 

3b. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada 

gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

3c. Ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na 

nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2”. 

Natomiast art. 6k przywołanej ustawy stanowi, że: 

1. "Rada gminy, w drodze uchwały: 

1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 

określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej 

metody ustalenia opłat na obszarze gminy; 

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 r  

ust. 2–2b i 2d; 

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że 

na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady 

komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 

1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca; 

2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody; 

3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego; 

4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe. 

3. Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, 

które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady 

komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
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4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej 

gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.7)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia  

5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359). 

5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny 

dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni”. 

W przedmiotowej uchwale Rada Miasta Luboń w § 6 postanowiła, że „Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Miasta Luboń ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami 

komunalnymi, ilości opróżnień pojemników w miesiącu oraz stawki opłaty określonej w § 7 lub § 8 

niniejszej uchwały”. Organ ten odmiennie więc, niż wynika to z brzmienia art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, określił sposób obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne. Uzależnił on bowiem wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi z nieruchomości niezamieszkałych od ilości opróżnień pojemników w miesiącu, 

podczas gdy z brzmienia przywołanego przepisu ustawowego wynika, że na wysokość tej opłaty wpływ ma 

liczba zadeklarowanych w deklaracji pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej 

nieruchomości oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Izby stwierdziło, iż uchwała we wskazanym zakresie podjęta 

została z istotnym naruszeniem prawa (art. 6j ust. 3 przywoływanej ustawy) i postanowiło o stwierdzeniu 

nieważności wyrażenia „ ,ilości opróżnień pojemników w miesiącu” z § 6 badanej uchwały. 

Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby postanowiło, jak w sentencji. 

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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