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UCHWAŁA NR 111/2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 11 czerwca 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) i art. 91 ust. 1
i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.), po
przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem uchwały Nr VIII/70/19 Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
stawki tej opłaty, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze stwierdza:
nieważność badanej uchwały z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz art. 6j
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.
z 2018 r poz. 1454 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze w dniu 20 maja 2019 r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Oceniając zgodność postanowień przedmiotowej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, co następuje:
Przepis art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 przytoczonej wyżej ustawy oraz ustali
stawkę takiej opłaty. Ustawodawca dopuścił stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze
gminy. Natomiast art. 6j ust. 1 pkt 2 powyższej ustawy wskazuje metody wyliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W świetle ww. przepisu w przypadku nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ww. ustawy), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego
– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim korzystając z ustawowego upoważnienia podjęła w dniu 15 maja
2019 r. uchwałę Nr VIII/70/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty. Rada przyjęła,
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że metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych
jest iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości i stawki opłaty określonej w § 2 przedmiotowej
uchwały.
Ponadto w powyższej uchwale ustalono, że:
„§ 3. 1. Przez zużytą wodę, o której mowa w § 1 rozumie się średnie miesięczne zużycie wody za rok
poprzedni wykorzystywanej na cele socjalno-bytowe, ustalone w oparciu o wodomierz główny,
z pomniejszeniem ilości zużytej wody odrębnie opomiarowanej, której wartość ustala się na podstawie
wskazań dodatkowego wodomierza (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
2. Dla nieruchomości niewyposażonej w wodomierz lub niepodłączonej do sieci wodociągowej lub
nieruchomości nowo zamieszkałej ustala się wysokość opłaty za osobę zamieszkującą daną nieruchomość
w oparciu o iloczyn zużytej wody i stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2, przy czym przyjmuje się, że średnie
zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 3m3 na miesiąc.
3. W przypadku nieruchomości niewyposażonej w dodatkowy wodomierz, z którego wynikałaby ilość wody
bezzwrotnie zużytej tj. na cele inne niż bytowe m.in. podlewanie ogrodu, pojenie zwierząt gospodarskich,
udokumentowana awaria przyłącza wodociągowego itp. pomniejsza się średnioroczne zużycie wody o 10%.
4. Pomniejszenie, o którym mowa ust. 3 następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez właściciela
nieruchomości.
§ 4. 1. Rozliczenie rzeczywistych kosztów z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi nastąpi
według faktycznego stanu zużycia wody, dla nieruchomości wyposażonej w wodomierze po zakończonym
roku kalendarzowym na podstawie deklaracji składanej w kolejnych latach do 31 stycznia danego roku.
2. Do rozliczenia rocznego przyjmuje się wartość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczonej w roku poprzednim i rocznej opłaty wynikającej z faktycznego zużycia wody
w roku poprzednim tj. zużycia wody na podstawie pomiarów dokonanych przez przedsiębiorstwo
wodociągowe za cały miniony rok rozliczeniowy.
3. Wartość rozliczenia stanowiąca nadpłatę na wniosek właściciela nieruchomości zostanie przeniesiona na
następny okres rozliczeniowy lub zwrócona na wskazany rachunek bankowy.
4. Wartość rozliczenia stanowiąca niedopłatę właściciel nieruchomości zobowiązany będzie uregulować
w kasie lub przelewem na indywidualny numer konta, na które dokonywane są opłaty za odpady w terminie
do 31 marca danego roku”,
W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zapisy zawarte w § 3 i § 4 uchwały
wykraczają poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyznaczony
w art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz 6j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przepis art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje radzie gminy
kompetencje do dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty. Powyższa delegacja ustawowa nie upoważnia organu stanowiącego do określenia
podstaw ustalania takiej opłaty oraz wprowadzania innych regulacji w tym zakresie. Normowanie w uchwale
organu stanowiącego innych kwestii nie znajduje uzasadnienia i wykracza poza regulacje wynikające z ustawy.
W związku z powyższym Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim nie była na podstawie przytoczonych wyżej
przepisów ustawy upoważniona do modyfikacji regulacji ustawowej oraz wprowadzania innych regulacji
zawartych w § 3 oraz § 4 przedmiotowej uchwały.
Kolegium Izby podkreśla, że uchwała organu stanowiącego w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
stawki tej opłaty jest aktem prawa miejscowego. W świetle art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
organy samorządu terytorialnego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie ustanawiają
akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów
prawa miejscowego określa ustawa. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo
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stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy. Upoważnienia powyższe nie mogą jednak
wykraczać poza zakres ustawowy.
W ocenie Kolegium Izby wprowadzenie w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w § 3 ust. 1
definicji zużytej wody jako „średniego miesięcznego zużycia wody za rok poprzedni wykorzystywanej na cele
socjalno-bytowe, ustalone w oparciu o wodomierz główny, z pomniejszeniem ilości zużytej wody odrębnie
opomiarowanej, której wartość ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza
(art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)” jest sprzeczne z powołanymi wyżej przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Poza tym regulacja zawarta w § 3 ust. 2 uchwały ustalająca, że wysokość opłaty za osobę zamieszkującą
daną nieruchomość w oparciu o iloczyn zużytej wody i stawki określonej w § 2 ust. 1 lub 2 uchwały, przy czym
przyjmuje się, średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 3m3 na miesiąc (dla nieruchomości
niewyposażonej w wodomierz lub niepodłączonej do sieci wodociągowej lub nieruchomości nowo
zamieszkałej) - w sposób istotny narusza art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Powyższy przepis określa bowiem, że do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przy wyborze metody
określonej w art. 6j ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, brana jest pod uwagę ilość zużytej wody z danej nieruchomości
oraz stawka opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ww. ustawy. Według Kolegium Izby zapis ustawowy
zawarty w art. 6j ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy dotyczy faktycznej ilości zużytej wody z danej
nieruchomości w okresie, za który należna jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku
z powstaniem obowiązku ponoszenia tej opłaty w rozumieniu art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. To stanowisko znajduje także potwierdzenie w brzmieniu art. 6k ust. 2a pkt 2
ww. ustawy, który określa maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi „za m3
zużytej wody”. Organ stanowiący nie ma możliwości modyfikacji metod określonych w art. 6j ust. 1
ww. ustawy.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie odsyła – poza ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 i 1000) – do stosowania innych ustaw lub wydanych na ich podstawie
aktów wykonawczych, w szczególności do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U z 2002 r.
Nr 8 poz. 70).
Organ stanowiący ustanawiając akt prawa miejscowego, nie może wychodzić poza zakres ustawowych
regulacji ani też stosować wykładni rozszerzającej zastosowania przepisów wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
24 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2568/18) upoważnienie ustawowe przekazuje do kompetencji rady
gminy wybór jednej z metod ustalania opłaty i nie dozwala natomiast na ustalanie opłaty według metody
ustalonej samodzielnie przez radę gminy. W ocenie Kolegium Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim
uchwalając w § 3 i 4 badanej uchwały podstawy ustalenia zużycia wody, wykroczyła poza delegację ustawową.
Zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada uprawniona była jedynie do wyboru
metody i ustalenia stawki opłaty, nie zaś do określenia sposobu ustalania zużycia wody na potrzeby wyliczenia
opłaty.
W ocenie organu nadzoru przywołane przez Radę Miejską w Krośnie Odrzańskim w podstawie prawnej
przepisy nie stanowią podstawy do wprowadzenia w przedmiotowej uchwale postanowień § 4. Powyższa
delegacja ustawowa nie daje podstaw do regulowania kwestii dotyczących rozliczeń rzeczywistych kosztów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym kwestii nadpłaty bądź niedopłaty.
Unormowania zawarte w § 4 uchwały Rady Miejskiej w nie znajdują uzasadnienia i wykraczają poza regulacje
wynikające z ustawy.
Ze względu na brzmienie art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z którego wynika
obowiązek właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców do ponoszenia na rzecz gminy,
na której położone są ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należało
zdaniem Kolegium Izby stwierdzić nieważność całej uchwały Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty. Pozostawienie
bowiem w obrocie prawnym zapisów § 1 oraz § 2 uchwały powodowałyby nie objęcie systemem
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gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan faktyczny i prawny sprawy, Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze uznało, iż stwierdzone nieprawidłowości posiadają charakter istotnego
naruszenia prawa, a przedmiotowa uchwała nie może pozostać w obrocie prawnym.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze służy prawo wniesienia skargi za
pośrednictwem tutejszego Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Ryszard Zajączkowski

