
 

 

UCHWAŁA NR 147/IX/2013 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KATOWICACH 

z dnia 10 kwietnia 2013 r. 

w sprawie uchwały Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 roku 

w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018” 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:  

 

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 

13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018” z powodu istotnego 

naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu możliwości odliczenia od opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi kwoty stanowiącej iloczyn stawki tej opłaty oraz liczby dzieci powyżej drugiego, które 

są wychowywane w danej rodzinie - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k 

ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 

391 z późn. zm.).  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

 

 Uchwała Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin 

uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach w dniu 15 marca 2013 roku. W dniu 4 kwietnia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 131/VIII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Prowadząc postępowanie nadzorcze 

Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą 

rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Poz. 3516



 Badaną uchwałą Rada Miejska w Bielsku-Białej określiła szczegółowe zasady ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-

2018”. W podstawie prawnej uchwały przywołano: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 

1172 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą nr XIX/474/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 

maja 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018” oraz art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).  

 W podjętej uchwale uregulowano szczegółowe zasady ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, która w całości stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 

oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z tymi zasadami 

właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina, o której mowa poniżej w pkt 1, przyznano prawo - 

przy uiszczaniu opłaty – do odliczenia kwoty stanowiącą iloczyn kwoty 6,00 zł oraz liczby dzieci powyżej 

drugiego, które są wychowywane w danej rodzinie o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:  

1) posiadanie przez członków rodziny, zamieszkującej na danej nieruchomości, ważnych – w dniu złożenia 

zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 - kart „Rodzina+”, które wydawane są uczestnikom „Programu 

Rodzina Plus na lata 2012-2018”, przyjętego Uchwałą Nr XIX/474/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 29 maja2012 r.,  

2) złożenie zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do nin. Uchwały, wraz z deklaracją  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,  

3) zadeklarowanie selektywnego zbierania odpadów na nieruchomości, na której zamieszkuje rodzina, o której 

mowa w w/w pkt 1.  

  Jednocześnie zastrzeżono, że w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na nieruchomości, na której zamieszkuje uprawniona rodzina, odliczenie, o którym powyższe 

nie będzie przysługiwało.  

  W ocenie Kolegium rozwiązanie przyjęte przez Radę Miejską w Bielsku-Białej narusza prawo 

albowiem wykracza poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Przepis ten wyraźnie stanowi, że rada gminy określając 

warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy /tj. od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość lub od ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub od powierzchni 

lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego/ może różnicować stawki opłat, wprowadzać 

zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 

1 ustawy /tj. nieruchomości zamieszkałych/, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić 

szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Tymczasem w badanej uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

zastosowano formę ulgi w płatności tych opłat, która to forma nie mieści się w katalogu rozwiązań objętych 

ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Ponadto uchwała ta różnicuje 

wysokość opłaty ze względu na wiek mieszkańca, a ustawa takiego rodzaju różnicowania nie przewiduje, 

gdyż w art. 6j ust. 2a ustawy określono także możliwość różnicowania stawki opłaty w zależności od 

powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów 

z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.  

  Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając 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 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 

3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdziło nieważność uchwały Nr XXVIII/705/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 13 marca 2013 

roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla rodzin uczestniczących w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”.  
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  Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej przysługuje skarga przysługuje skarga do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia. 

  

 

Przewodniczący Kolegium 

 

 

Daniel Kołodziej 
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