
 

 

UCHWAŁA NR 2/8/2021 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu orzeka nieważność załącznika nr 3 do uchwały nr XXII/145/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 

14 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na obszarze Gminy Jemielnica z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b w zw. z art. 6m i 6n ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

UZASADNIENIE 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 grudnia 2020 r. doręczono uchwałę nr XXII/145/20 

Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica. 

Powołując w podstawie prawnej uchwały art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, Rada Gminy ustaliła miedzy innymi w załączniku nr 3 Deklarację  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W treści tego załącznika, w części F „Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi” wskazano sposób wyliczenia opłaty polegający na pomnożeniu poz. 1 „Ilość domków 

letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” i poz. 2 

„Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z obowiązującą 

uchwałą)”. Wynik mnożenia daje roczną kwotę opłaty. 

Pismem z dnia 11 stycznia 2021 r. BRG.0008.12021, Zastępca Wójta złożył wyjaśnienia dotyczące zapisu 

w części F.1 Deklaracji DO-3 stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/145/20 Rady Gminy Jemielnica  

z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica, stwierdzając, iż literalne brzmienie art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 - z późn. zm.) 

wskazuję, iż celem i zamiarem ustawodawcy było wprowadzenie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się „domek letniskowy”. Nieprzypadkowo zatem 

ustawodawca posłużył się liczbą pojedynczą przypisaną do nieruchomości w tym konkretnym przypadku. 

Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, że na nieruchomości o znacznym obszarze, np. 1 ha wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajduje się np. 10 domków letniskowych. W tej sytuacji, zakładając 

racjonalność ustawodawcy, uznać należy zapis w części F.1. załącznika nr 3 do cytowanej wyżej uchwały 

„Ilość domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” 

nie tylko za usprawiedliwiony, ale odpowiadający zasadzie proporcjonalnego obciążenia wytwarzającego 

odpady kosztem ich odbioru i zagospodarowania. 

W posiedzeniu Kolegium nie brał udziału przedstawiciel prawidłowo zawiadomionej gminy. 
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy działają na podstawie i w granicach prawa, co wynika  

z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje kompetencje prawodawcze zawarte  

w upoważnieniach ustawowych organy samorządu terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach 

tych upoważnień. Nie są upoważnione ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też 

do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego. W świetle powyższego każda norma kompetencyjna 

musi być realizowana w sposób ścisły i niedopuszczalne jest jakiekolwiek dokonywanie wykładni 

rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy o samorządzie 

gminnym jak również ustaw szczególnych stanowiących podstawę określonej sfery regulacji przez organ 

stanowiący gminy wyraźnie określają przedmiot przyznanych kompetencji, zatem wydanie aktu 

wykraczającego poza uprawnienie ustawowe jest sprzeczne z prawem. Takie stanowisko potwierdza 

orzecznictwo sądów administracyjnych, które do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością 

uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zalicza m.in. naruszenia przepisów wyznaczających 

kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa 

ustrojowego, przepisów prawa materialnego – przez wadliwą ich wykładnię – oraz przepisów regulujących 

procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn. akt SA/Wr 949/96; wyrok 

NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. akt II SA/Wr 1459/97; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., 

sygn. akt IV SA/Wr 625/11; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 153/18). 

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie 

przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Akty prawa 

miejscowego, jak stanowi art. 41 ust. 1 cyt. ustawy, ustanawia rada gminy w formie uchwały. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiąca podstawę prawną podjętej uchwały  

w art. 6m ust. 1a stanowi, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na mocy art. 6n ust. 1 cyt. ustawy, 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: 

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, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) 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. 

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (M.P. 2020, poz. 330) 

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1 819 zł, a zatem stawka 

maksymalna dla ryczałtowej stawki ww. opłaty wynosi 181,90 zł rocznie. Rada Gminy Jemielnica uchwałą  

nr XXII/144/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej wysokości,  

w § 5 uchwały ustaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok  

od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 181,90 zł. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 

obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Rada ustaliła podwyższoną opłatę  

w wysokości dwukrotności stawki opłaty od tego rodzaju nieruchomości. 

Rada Gminy ustalając wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

na obszarze Gminy Jemielnica w załączniku nr 3 DO-3 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe określiła w części F sposób wyliczenia wysokości opłaty w zależności od ilości 

domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości. Tym samym przedmiot, dla którego wyliczona ma 

być wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe został 

uregulowany sprzecznie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy 

uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% 

przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za rok od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. Uchwalony przez Radę Gminy sposób wyliczenia wysokości opłaty w części F załącznika nr 3 

do uchwały nr XXII/145/20 wskazuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie 

iloczyn liczby domków letniskowych i ryczałtowej rocznej stawki opłaty. 

Stwierdzić należy, że taki sposób wyliczenia wysokości opłaty jest również niezgodny z zapisami uchwały 

nr XXII/144/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik  

o określonej pojemności, zgodnie z którymi ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustala się za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Zdaniem Kolegium wskazane wyżej sprzeczności z przepisami prawa w sposób istotny naruszają art. 6j  

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

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje – na zasadzie  

art. 98 ustawy o samorządzie gminnym – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu  

za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 

 

 Przewodniczący Kolegium 

 

Grzegorz Czarnocki 
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