
 

 

UCHWAŁA NR 9/434/2020 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU 

z dnia 15 kwietnia 2020 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 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu: 

stwierdza nieważność 

uchwały Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Brudzew z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, w części 

obejmującej w § 4 wyrażenie „posiadające Kartę Dużej Rodziny”, z powodu sprzeczności z przepisami 

prawa wskazanymi w uzasadnieniu do niniejszej uchwały 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą, doręczoną tutejszej Izbie w dniu 27 marca 2020 r., Rada Gminy Brudzew, 

powołując się na przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6j ust. 1, pkt 1, art. 6k 

ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt, ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określiła 

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu poinformowała o terminie badania uchwały poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Izby porządku obrad posiedzenia Kolegium Izby 

wyznaczonego na dzień 15 kwietnia 2020 r.  

Rozpoznając sprawę na posiedzeniu w ww. dniu Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje. 

W art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca wprowadził zmiany w ustawie z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), 

które weszły w życie 6 września 2019 r., za wyjątkiem zmian określonych w art. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 i 23. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 powyższej ustawy rada gminy ma obowiązek dostosowania uchwał wydanych przed 

dniem jej wejścia w życie na podstawie przepisów dotychczasowych do przepisów ustawy zmienionej ustawą 

z dnia 19 lipca 2019 r. w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. w terminie do 6 września 2020 r. 

W myśl przepisu art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy dokonała 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustaliła stawki opłaty. Rada w postanowieniu § 4 zwolniła z części opłaty 

rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny.  

Dokonując oceny przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 
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2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), lub rodziny 

wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1390, z późn. zm.).  

Z powyższego wynika, że zwolnienie jest zwolnieniem ustawowym i obejmuje rodziny wielodzietne 

spełniające kryteria wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, a nie rodziny posiadające kartę. Zatem 

zbędne jest w postanowieniu § 4 wyrażenie „posiadające Kartę Dużej Rodziny”. Stwierdzenie nieważności tego 

postanowienia jest zasadne, ponieważ istotne jest jedynie spełnienie ustawowych warunków rodziny 

wielodzietnej określonych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.  

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

 

Przewodnicząca Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu 

(-) Grażyna Wróblewska 

 

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 jego doręczenia. 
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