
 

 

UCHWAŁA NR 23/1288/2016 

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/149/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej: 

a) wyrażania „opróżnianych miesięcznie” zawartego w opisie kolumny 3 tabeli zawartej w części J Załącznika  

Nr 1 do uchwały (DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI) oraz pkt 9) z objaśnień zawartych na s. 4 tego załącznika, 

b) wyrażeń: 110L, 1500L, KP 5 z opisu kolumny 4 tabeli zawartej w części B Załącznika Nr 3 do uchwały  

(DO-1/B DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, 

A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE), 

z powodu naruszenia przepisów 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.) oraz niezgodności z treścią 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. 

Uzasadnienie 

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

powołując się na przepisy art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określiła 

wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze wzorami 

załączników, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. 

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. 6n ust. 1 wynika, że: 

„1. Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego: 
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1) 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; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone”. 

W przedmiotowej uchwale Rada Miasta Luboń w opisie kolumny 3 tabeli zawartej w części J Załącznika 

Nr 1 do uchwały (DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI) postanowiła, że liczba pojemników oznacza liczbę pojemników 

opróżnianych miesięcznie, podczas gdy z brzmienia przepisu art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach wynika, że na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy wpływ ma liczba zadeklarowanych w deklaracji 

pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości. 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 

„opróżnianych miesięcznie” ze wskazanej części deklaracji. W związku z powyższym, jak i błędnym 

definiowaniem, Kolegium Izby postanowiło o stwierdzeniu nieważności pkt 9) z objaśnień zawartych  

na s. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały (DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI). 

Ponadto Kolegium Izby stwierdziło, że w opisie kolumny 4 tabeli zawartej w części B Załącznika Nr 3 do 

uchwały (DO-1/B DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE) wskazano możliwe do zadeklarowania 

pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 110L, 1500L i KP 5, podczas gdy w uchwale  

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, 

ani w § 7, ani w § 8 nie ustalono dla takich pojemników stawki opłaty miesięcznej. W związku  

z powyższym Kolegium Izby stwierdziło nieważność wyrażeń: 110L, 1500L, KP 5 z opisu kolumny 4 tabeli 

zawartej w części B Załącznika Nr 3 do uchwały (DO-1/B DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE). 

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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