
 

 

Uchwała Nr 41/II/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie uchwały Nr XXIII/180/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

 

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 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIII/180/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 

23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 pkt 2 

w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) polegającego na uchwaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których powstają odpady komunalne bez stosownych uregulowań 

niezbędnych dla możliwości składania tej deklaracji drogą elektroniczną. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXIII/180/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 grudnia 

2019 roku.  

W dniu 9 stycznia 2020 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą 

Nr 4/I/2020 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady 

Miejskiej w Świętochłowicach. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 

16 stycznia 2020 r., o terminie którego powiadomiono organy miasta z pouczeniem, że w posiedzeniu ma 

prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 

ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137). 

Prowadząc postępowanie nadzorcze, Kolegium Izby stwierdziło w badanej uchwale Rady Miejskiej 

w Świętochłowicach istotne naruszenie prawa będące podstawą do stwierdzenia jej nieważności.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze podjęto w następującym stanie faktycznym i prawnym:  

Uchwałą Nr XXIII/180/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Świętochłowicach określiła w § 1 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do podjętej uchwały a także wzór 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki 
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letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane 

jedynie przez część roku, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do podjętej uchwały.  

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) rada gminy, uwzględniając konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

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

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. 

Podjęcie uchwały dotyczącej wzoru deklaracji wraz z uregulowaniem materii dotyczącej warunków 

i trybu składania tejże deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zatem obligatoryjne. 

Zgodnie bowiem z art. 6m ust. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklaracje 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Konsekwencją tego uprawnienia dla mieszkańców gminy jest więc obowiązek 

ciążący na radzie gminy określony w art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy, polegający na określeniu w uchwale, 

stanowiącej akt prawa miejscowego, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (zobacz: wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2013 roku, sygn. akt II SA/Po 668/13).  

Rada Miejska w Świętochłowicach podejmując 23 grudnia 2019 r. uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 

nie określiła warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

a w szczególności formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań zgodnie z przepisami 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sposobu ich przesyłania za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym deklaracja powinna być 

opatrzona.  W tych okolicznościach na terenie Miasta Świętochłowice – pomimo ustawowego obowiązku –

 brak jest uregulowań niezbędnych dla możliwości składania deklaracji drogą elektroniczną, co w ocenie 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach narusza przywołany wcześniej wymóg wynikający 

z art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, 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 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) stwierdziło nieważność 

badanej uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach.  

Na niniejszą uchwałę  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 

wniesiona za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od 

dnia jej doręczenia.  

 

Przewodniczący Kolegium  

        Daniel Kołodziej 
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