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UCHWAŁA NR 135/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 16 kwietnia 2013r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) i art. 91 ust 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz, U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XXX/196/13 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 marca 2013 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka, która wpłynęła do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 05 kwietnia 2013 roku - stwierdza:
nieważność uchwały w całości z powodu naruszenia art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 2
i art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.).
Uzasadnienie
Rada Miejska w Cybince na sesji w dniu 28 marca 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXX/196/13 - zmieniającą
uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cybinka. Zmiany te polegały na
wprowadzeniu w części A załącznika nr 1 do uchwały – „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” – rubryki: „ korekta deklaracji
(data zaistnienia zmian)” - co jest niezgodne z dyspozycją art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie bowiem z tym przepisem – w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości – właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.
Kolegium Izby zwraca również uwagę na niepełne brzmienie pouczenia w tym zakresie, w którym organ
stanowiący (w załączniku nr 1 do uchwały) wskazał tylko, że przyczyną złożenia nowej deklaracji jest zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Nie wskazał natomiast, że podstawą do
złożenia nowej deklaracji jest również zmiana określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości. Pouczenie jest zatem sprzeczne z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Jest ono również sprzeczne z częścią A formularza deklaracji, w którym
wskazuje się na konieczność złożenia korekty deklaracji, czego nie przewiduje art. 6m ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kolegium Izby stwierdziło również, że w części E formularza deklaracji „Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi” - znajduje się rubryka „miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca lub za m2
powierzchni lokalu mieszkalnego”. Przedmiotowy zapis narusza, w ocenie Kolegium Izby dyspozycję art. 6k
ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem to organ stanowiący gminy,
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a nie każdy z mieszkańców samodzielnie – powinien dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy oraz ustalić
stawkę takiej opłaty. Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła
w życie 6 marca 2013 roku - dopuszczalne jest stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze
gminy. To organ stanowiący gminy a nie mieszkaniec, w składanej deklaracji - ma wskazać jaką metodę
wybrano dla danego obszaru gminy. Mieszkaniec gminy jest związany wolą organu stanowiącego.
Mając na uwadze powyższe - sytuacja, w której we wzorze deklaracji mieszkaniec gminy decyduje
o wyborze metody ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - narusza w ocenie
Kolegium Izby art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6n ust. 1
pkt 1 tej ustawy ponieważ postanowienie takie wykracza poza kompetencje udzielone organowi stanowiącemu
- do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości.
Kolegium Izby wskazuje również na nieprawidłowy zapis, zawarty w części E formularza deklaracji
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – o treści: „Nieruchomość wskazana w części D
niniejszej deklaracji wyposażona jest w: (w przypadku zbiorników bezodpływowych i przydomowej
oczyszczalni ścieków proszę określić wielkość w m3 z dokładnością jednego miejsca po przecinku”.). Zapis
ten narusza, w ocenie Kolegium Izby - dyspozycję art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach – wykracza bowiem poza zakres upoważnienia udzielonego organowi stanowiącemu, w tym
przepisie. Wzór deklaracji, w ocenie Kolegium Izby - nie powinien regulować kwestii nie mających związku
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów powstających na nieruchomościach. Analiza oświadczenia
dotyczącego zbiorników bezodpływowych na nieruchomościach, służyć może co najwyżej temu - aby gmina
sporządziła ich ewidencję, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Dane te nie mają natomiast żadnego wpływu na odbiór odpadów z nieruchomości,
bowiem odbiór nieczystości płynnych oraz usuwanie komunalnych osadów ściekowych nie jest przedmiotem
regulacji rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w zakresie tym nadal obowiązują
umowy cywilnoprawne, zawierane pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem odbierającym te
nieczystości czy osady. W ocenie Kolegium Izby - tego rodzaju informacje, żądane w deklaracji - przekraczają
zakres upoważnienia udzielonego organowi stanowiącemu, w art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w ginach, bowiem nadrzędnym celem, dla którego ustawodawca wprowadza wzór deklaracji - jest
prawidłowe obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - a nie przekazanie
organowi stanowiącemu gminy instrumentu prawnego do żądania dowolnych danych, koniecznych do
realizacji innych obowiązków, ustawowo nałożonych na gminę.
Zgodnie z art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w uchwale określającej wzór
deklaracji rada gminy może określić także wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska w Cybince skorzystała z tego
upoważnienia, wskazując w objaśnieniach, że załącznikami do deklaracji są, w szczególności: dokument
potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie
gminy. W ocenie Kolegium Izby sformułowanie „w szczególności” - nie jest poprawne, z punktu widzenia
zasad prawidłowej legislacji, ponieważ stwarza organom gminy możliwość żądania bliżej nie określonych
dokumentów od właścicieli nieruchomości, co narusza dyspozycję art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem - określając w deklaracji wykaz dokumentów – powinny one
zostać wskazane jako katalog zamknięty i ograniczone tylko do takich dokumentów, które potwierdzają dane
zawarte w deklaracji. Deklaracja - nie definiuje miejsca zamieszkania ani też nie łączy faktu zamieszkania
- z zameldowaniem na danej nieruchomości. Nierozstrzygnięta przez organ stanowiący pozostaje również
kwestia określenia dokumentu na podstawie którego, mieszkaniec miałby potwierdzić zamieszkanie w innym
miejscu niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Cybinka.
Organ stanowiący j.s.t. - podejmując uchwały, w tym dotyczące obciążeń publicznoprawnych - powinien
mieć na względzie ogólną zasadę, wynikającą z art.7 ustawy Konstytucja RP – zgodnie z którą - organy władzy
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie mogą zatem w swoim działaniu - przekraczać
zakresu udzielonego im upoważnienia ustawowego ani też domniemywać kompetencji na swoją rzecz, jeżeli
nie zostały one wyraźnie udzielone tym organom, w przepisach prawa materialnego. Działania organu
stanowiącego gminy, które nie są zgodne z ww. zasadą konstytucyjną - nie mogą być uznane za prawidłowe
i legalne. Organy władzy publicznej, w tym również organy stanowiące j.s.t. - w swoim działaniu muszą
przestrzegać nie tylko wiążącego je prawa, ale działać wyłącznie w jego granicach – wypełniając dokładnie
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upoważnienie ustawowe, jakie otrzymały od ustawodawcy - do podejmowania działań prawotwórczych wobec
obywateli – członów wspólnoty samorządowej.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji przedmiotowej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze - służy Gminie prawo
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskiego za pośrednictwem
tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia przedmiotowej uchwały.
wz. Przewodniczącego Kolegium
Z-ca Prezesa Halina Lasota

