DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
podpisany przez:
Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2013Elektronicznie
r.
Anna Zacharia; LUW

Poz. 2167

Data: 2013-10-23 08:42:31

UCHWAŁA NR 336/2013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 15 października 2013r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1113) i art. 91 ust. 1 i ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem Uchwały Nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej
w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
warunków i trybu jej składania - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
nieważność części F. załącznika nr 1 do uchwały, pkt 33 o treści „Załączniki (należy wymienić rodzaj
załącznika)” z powodu sprzeczności z dyspozycją art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz art. 7 i art. 94 ustawy Konstytucja RP;
nieważność części G załącznika nr 1 do uchwały – „Oświadczenie i Podpis Osoby Składającej Deklarację”
o treści: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Torzymiu,
ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia
postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)” z powodu sprzeczności z dyspozycją
art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zw. z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
nieistotne naruszenie prawa w Objaśnieniach w załączniku nr 1 do uchwały, w pkt 10 w zakresie
sformułowania: „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zachowaniem warunków i trybu określonego w uchwale
RM w Torzymiu nr… z dnia …w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej” z powodu sprzeczności z § 2 uchwały;
nieistotne naruszenie prawa w Objaśnieniach w załączniku nr 1 do uchwały, w pkt 11 gdzie błędnie wskazano
odesłanie do części E załącznika nr 1 zamiast do części F – Opłata za Gospodarowanie Odpadami
Komunalnymi;
nieistotne naruszenie prawa z uwagi na brak korelacji w oznaczeniu w § 2 pkt 1 części normatywnej uchwały
załącznika nr 2, a brakiem oznaczenia w jakikolwiek sposób załącznika nr 2 do uchwały w jej treści.
TYTUŁ .
Uzasadnienie
Uchwała Nr XXIX/192/13 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu jej składania wpłynęła do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 30 września 2013r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na
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podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1113).
Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że
w części F. załącznika nr 1 do uchwały, w pkt 33, o treści „ Załączniki (należy wymienić rodzaj załącznika)”
występuje sprzeczność z dyspozycją art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
art. 7 i art. 94 ustawy Konstytucja RP. Zauważyć bowiem należy, że w świetle art. 7 Konstytucji RP organy
władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa, co skutkować powinno, nie tylko ich
działaniem wówczas gdy przepisy odrębne zawierają w tym zakresie wyraźne upoważnienie, ale również
powinny w swoim działaniu starannie, w sposób pełny i nie budzący wątpliwości, kształtować prawa
i obowiązki obywateli. Jest to tym bardziej istotne, że w świetle art. 94 Konstytucji RP organy jednostek
samorządu terytorialnego mają obowiązek, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiać akty prawa miejscowego. Akt prawa miejscowego nie powinien w swojej treści budzić wątpliwości
interpretacyjnych dla obywatela, a tym bardziej prowadzić do sytuacji żądania załączników
nie sprecyzowanych w uchwale co do swojej treści, bowiem może to prowadzić do oczekiwania przez organy
gminy złożenia załączników dowolnie przez nie określonych. Działanie takie nie znajduje umocowania
w świetle art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bowiem organ stanowiący gminy,
aby mógł oczekiwać złożenia przez obywatela, jako załączników do deklaracji - wskazanych dokumentów
powinien jednoznacznie je wymienić, w katalogu zamkniętym, w uchwale w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kolegium Izby badając przedmiotową uchwałę stwierdziło, że część G załącznika nr 1 do uchwały
– „Oświadczenie i Podpis Osoby Składającej Deklarację”, o treści: „Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym danych
dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (dotyczy osób fizycznych)”
- narusza art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn.
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zw. z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zgodnie z tymi przepisami przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy jest to
niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Zatem z uwagi na dyspozycję art. 6m
ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby zrealizować obowiązek ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym stanowi art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty, pozwalającej na identyfikację podmiotu
składającego i weryfikację prawidłowości samoobliczenia kwoty opłaty należnej. Tym samym obowiązek ten
został nałożony ustawowo, co wypełnia dyspozycję art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych
oraz powoduje brak konieczności uzyskania zgody osoby składającej deklarację na przetwarzanie danych
osobowych. W przeciwnym wypadku brak zgody na przetwarzanie danych, przy równoczesnym złożeniu
deklaracji prowadziłby do sytuacji, w której organ gminy otrzymuje deklarację z danymi, których nie jest
w stanie zweryfikować, ani na ich podstawie prowadzić jakiegokolwiek postępowania wymiarowego czy
egzekucyjnego - z uwagi na brak zgody składającego na przetwarzanie danych osobowych.
Kolegium Izby stwierdziło również, że Objaśnienia w załączniku nr 1 do uchwały, w pkt 10 w zakresie
sformułowania: „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona
za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem warunków i trybu określonego w uchwale RM
w Torzymiu nr… z dnia …w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej” pozostaje w sprzeczności z dyspozycją § 2 badanej uchwały. Akt prawa miejscowego powinien
być tworzony na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Tym samym nie powinien tworzyć
niejasnej sytuacji prawnej dla obywatela. Odwołanie się w pkt 10 Objaśnień do bliżej nie określonego aktu
prawnego dotyczącego składania deklaracji drogą elektroniczną, powoduje w ocenie Kolegium Izby niejasną
sytuację dla obywatela, który z § 2 badanej uchwały interpretuje swoje obowiązki składania deklaracji
w formie elektronicznej na zasadach i w formie określonej przez badaną uchwałę. Jest to w ocenie Kolegium
Izby sytuacja, która powoduje sprzeczność pkt 10 Objaśnień w załączniku nr 1 z § 2 uchwały, gdzie określono,
że deklaracja o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą
środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu warunków i trybu określonych w badanej uchwale.
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji powinna całościowo regulować zasady składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, o czym stanowi wprost dyspozycja art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, bez odsyłania do innych uchwał.
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Kolegium Izby w badanej uchwale stwierdziło także nieistotne naruszenie prawa, w Objaśnianiach,
w załączniku nr 1 do uchwały, w pkt 11, gdzie błędnie wskazano odesłanie do części E załącznika nr 1 zamiast
do części F – Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi.
Stwierdzono również nieistotne naruszenie prawa z uwagi na brak korelacji w oznaczeniu w § 2 pkt 1 części
normatywnej uchwały - załącznika nr 2 do uchwały, a brakiem oznaczenia w jakikolwiek sposób załącznika
nr 2 do uchwały w jej treści, co powoduje, że nie jest jasne dla obywatela, czy układ wzajemnych powiązań
informacji i ich układ elektroniczny stanowi tylko dodatkowy dokument czy jest to załącznik do uchwały, tak
jak wskazuje na to § 2 pkt 1 części normatywnej uchwały.
W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło
jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, służy Gminie Torzym prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

