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UCHWAŁA NR 66/2018
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 15 marca 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r.r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), po przeprowadzeniu
postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały nr XXXVIII/201/2018 Rady Gminy
Zwierzyn z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników
bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018-2020 - Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
nieważność uchwały wraz z załącznikami w całości z powodu naruszenia art. 403 ust. 4 ust. 5 i ust. 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2077).
Uzasadnienie
Na sesji, w dniu 31 stycznia 2018 r. Rada Gminy Zwierzyn podjęła uchwałę nr XXXVIII/201/2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach
2018-2020. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu
2 marca 2018 r. i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta
postępowaniem nadzorczym.
Kolegium Izby dokonując oceny legalności uchwały stwierdziło, że Rada Gminy Zwierzyn korzystając
z kompetencji określonej w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w badanej uchwale określiła
zasady ogólne udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018-2020, kryteria
wyboru inwestycji do dofinansowania budowy ww. oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, tryb
postępowania w sprawie udzielenia dotacji, zasady przekazywania dotacji oraz zapisy dotyczące kontroli.
W ocenie Kolegium Izby postanowienia badanej uchwały naruszają obowiązujące przepisy prawa w tym
zakresie ujęte w sentencji niniejszej uchwały.
Zgodnie z przepisem art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a zatem
każda uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego musi być zgodna z obowiązującymi przepisami
prawa. Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim aktem niewątpliwie jest badana uchwała Rady
Gminy Zwierzyn – nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu,
określone przez art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wykonując swoje kompetencje prawodawcze, zawarte w upoważnieniach ustawowych, organy samorządu
terytorialnego są obowiązane działać ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upoważnione ani do
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regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani też do wychodzenia poza zakres upoważnienia
ustawowego. Na zagadnienia prawidłowej realizacji przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego udzielonego w ustawie upoważnienia ustawowego zwraca uwagę orzecznictwo sądów
administracyjnych. Wskazać w tym miejscu można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku z dnia 11.05.2011 r., sygn. akt II Sa/Gd/244/11 (opubl. www.orzeczenia.nsa.gov.pl), w sentencji
którego Sąd wskazał, że: „Podejmując akty prawa miejscowego w oparciu o normę ustawową organ
stanowiący musi ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu. Odstąpienie od tej zasady narusza
związek formalny i materialny między aktem wykonawczym a ustawą, co z reguły stanowi istotne naruszenie
prawa. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji, zaś normy
kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Nie można też dokonywać wykładni
rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii”. Ta sama
zasada dotyczy wprowadzania w aktach prawa miejscowego pojęć prawnie niezdefiniowanych lub sprzecznych
z obowiązującym prawem.
Wynika zatem z powyższego, że każde działanie organu władzy publicznej, do których należą bez wątpienia
organy jednostek samorządu terytorialnego winno mieć umocowanie w przepisach prawa zarówno formalnych
jak i materialnych upoważniających do podjęcia danego aktu prawnego. Granice i podstawy działania w tej
sprawie wyznaczają normy prawne ujęte zarówno w cyt. wyżej ustawie Prawo ochrony środowiska jak
i w ustawie o finansach publicznych.
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w świetle norm prawnych ujętych
w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych
i przedsiębiorców, jak również jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi. Zgodnie z art. 403 ust. 5 cyt. wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska zasady udzielania
dotacji celowej o której mowa w ust. 4 tego przepisu obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji
do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej
rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. Co oznacza wprost, iż do wyłącznej kompetencji organu
stanowiącego należy ustalenie zasad udzielania dotacji na ww. cel obejmujących przede wszystkim
jednoznacznie określoną wysokość tej dotacji, określenie kryteriów wyboru inwestycji a także trybu
postępowania w sprawie udzielenia tejże dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
Badana uchwała nie zawiera natomiast wysokości dotacji jaka ma być udzielana konkretnemu podmiotowi
(beneficjentowi dotacji) na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub
wymiany zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zwierzyn w latach 2018-2020, zawierając jedynie
nieprecyzyjne zapisy upoważniające organ wykonawczy do określonych działań, poprzez dokonanie zapisów
o następującej treści: w § 3 badanej uchwały, iż „Po przyjęciu uchwały budżetowej Wójt Gminy Zwierzyn
podaje do publicznej wiadomości (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Zwierzyn) ogólną wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań określonych w § 1, a także
wysokość dotacji w zależności od stosowanego rozwiązania” oraz w § 12 tejże uchwały, iż „dotacje na
dofinasowanie mogą być udzielane do wysokości kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy w danym
roku budżetowym”, a także w § 13 ust. 6 uchwały, iż „wnioski rozpatruje i ocenia komisja powołana przez
Wójta/Burmistrza, który ostatecznie podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji”.
Ponadto Kolegium wskazuje, iż o wysokości dotacji nie może decydować organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego, gdyż pozostaje to w sprzeczności z cyt. wyżej art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony
środowiska i prowadzi do możliwości udzielania przez Wójta dla poszczególnych beneficjentów dotacji
w różnej wysokości. Takie nieuprawnione różnicowanie wysokości dotacji przez organ wykonawczy może
zatem spowodować naruszenie konstytucyjnej zasady wyrażonej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia
1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej równości wobec prawa, gdyż w myśl tego przepisu
wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tym
bardziej, iż zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 5 to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma
określić zasady udzielania dotacji (wśród których należy wymienić wysokość dotacji) w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego.
W § 16 ujętym w rozdziale 5 badanej uchwały zatytułowanym „Kontrola”, cyt.:
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„1. Inwestycje dofinansowane z budżetu Gminy Zwierzyn będą nadzorowane przez okres 5 lat licząc od daty
zakończenia budowy oczyszczalni bądź wymiany zbiornika. 2., Nadzór polegał będzie na corocznej kontroli
prawidłowego funkcjonowania dofinansowanej inwestycji a w szczególności: 1) w przypadku oczyszczalni
ścieków: a) czy wywożony jest osad ze zbiornika gnilnego przez wyspecjalizowany podmiot b) stan poletka
(złoża żwirowego czy też oczka wodnego); 2) w przypadku zbiornika odpływowego: a) częstotliwość
opróżniania zbiornika bezodpływowego przez wyspecjalizowany podmiot. B) porównaniu ilości zużytej wody do
ilości wywiezionych ścieków”- zawarto unormowania dotyczące kontroli. Takie zapisy badanej uchwały
w ocenie Kolegium naruszają normy prawne ujęte w cyt. wyżej art. 403 ust. 5 Prawa ochrony środowiska, gdyż
przepis ten nie zawiera upoważnienia dla organu stanowiącego do określenia zasad kontroli dotowanego
zadania. Uregulowania dotyczące kontroli ww. zadania mogą być ujęte w umowie zawartej pomiędzy organem
wykonawczym, a beneficjentem tej dotacji.
Kolegium Izby wskazuje również, iż postanowienia § 4 badanej uchwały naruszają przepisy prawa określone
w art. 405 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Unormowania bowiem tego paragrafu
określają obowiązki Gminy Zwierzyn w ramach wdrażania programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych, stanowiąc, iż cyt.: „Gmina Zwierzyn: przygotuje i wykona
foldery informacyjne o wdrażanym na terenie Gminy programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
lub wymiany zbiorników bezodpływowych, 2) zorganizuje konsultacje społeczne dot. wdrożenia programu
budowy oczyszczalni przydomowych lub wymiany zbiorników bezodpływowych, m.in. celem wyjaśnienia
mieszkańcom sposobu rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie poszczególnych miejscowości gminnych,
3) dokona wyboru biura projektowego specjalizującego się w projektowaniu przydomowych oczyszczalni
ścieków i doborze zbiorników bezodpływowych, 4) zleci dokonanie doboru odpowiedniej przydomowej
oczyszczalni ścieków w zależności od ilości obsługiwanych mieszkańców, powierzchni działki, warunków
gruntowo- wodnych oraz oczekiwań eksploatatora, z uwzględnieniem konkretnej lokalizacji na terenie działki,
5) uzyska na egzemplarzach mapy podpis właściciela nieruchomości z adnotacją, że akceptuje planowaną
lokalizację, 6) zleci wykonanie badań geologicznych w miejscu lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
celem określenia warunków gruntowo - wodnych, 7) będzie odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji
technicznej, tj. : a) za właściwe wypełnienie w imieniu Wnioskodawcy wniosku zgłoszenia robót budowlanych,
b) za właściwe wypełnienie przez Wnioskodawcę oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, c) wrysowanie w mapę poszczególnych elementów oczyszczalni lub lokalizacji zbiornika
bezodpływowego, d) przygotowanie opisu technicznego dla każdego Wnioskodawcy w 2 egzemplarzach,
e) złożenie dokumentacji w imieniu mieszkańca do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich,
8) zestawienie kosztów materiałów potrzebnych do budowy przydomowej oczyszczalni z regionu Gminy
Zwierzyn, 9) zapewnienia budowy oczyszczalni pokazowej, 10) zapewnienia odbioru technicznego każdego
obiektu, 11) zestawienie kosztów materiałów potrzebnych do wymiany zbiornika bezodpływowego”.
Wynika zatem z powyższego, iż przedmiotowe zapisy § 4 uchwały cyt. wyżej naruszają postanowienia
art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym jak już cytowano wyżej organ stanowiący
jest uprawniony do ustalenia w drodze uchwały zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone
w ww. ustawie obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania
oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania. Dyspozycja zatem cytowanej
wyżej normy prawnej nie upoważnia organu stanowiącego do nałożenia na gminę określonych obowiązków
w zakresie opisanym powyżej.
Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje to środki podlegające szczególnym zasadom
rozliczenia z budżetem państwa, budżetem jednostki samorządu terytorialnego - przeznaczone na podstawie
ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych na finansowanie
lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. W myśl art. 127 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie między innymi: zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, bieżących zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego, kosztów realizacji inwestycji. Zasadniczą cechą odróżniającą
dotacje od innych rodzajów wydatków jest między innymi to, że podlegają one szczególnym zasadom
rozliczenia. W badanej uchwale natomiast Rada Gminy Zwierzyn nie określiła jednoznacznie sposobu
rozliczenia dotacji, do określenia, którego była zobligowana normami prawnym ujętymi
w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska. W świetle utrwalonego orzecznictwa sądowego akt prawa
miejscowego powinien dookreślać normy jednoznaczne w swoim brzmieniu i interpretacji dla jego adresatów.
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Nie powinien również zawierać sformułowań sprzecznych, niedookreślonych. (vide wyrok WSA w Opolu
z dnia 28 kwietnia 2014 r. sygn. II Sa/ Op 96/14.
Kolegium Izby wskazuje także, iż unormowania § 18 przedmiotowej uchwały o treści, cyt.: „1 Wójt Gminy
Zwierzyn prowadzi rejestr udzielonych dotacji; 2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera dla każdej
udzielonej dotacji: 1) imię i nazwisko (nazwę podmiotu); 2) miejsce zamieszkania i adres osoby lub nazwę,
siedzibę i adres podmiotu; 3) informację czego dotyczyła dotacja (przydomowej oczyszczalni ścieków,
zbiornika bezodpływowego) wraz z podstawowymi parametrami technicznymi; 4) lokalizację instalacji
(nr dz. ewid., obręb); 5) datę zawarcia umowy; 6) wysokość przyznanej dotacji; 7) datę końcowego
rozliczenia” wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego określony w art. 403 ust. 5 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
Mając powyższe na uwadze – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzeka, jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy prawo złożenia
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tutejszego
Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

