IZBA OBRACHUNKOWA
WoPoLU

REGIoNALl{

chwała nr 1013312020
Kolegiunr

onalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
dnia 1 kwietnia 2020 r.

z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r,
.owych (tekst jednolity -Dz. U. z 2019 r. poz.2137) oraz
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolĘ - Dz. U.
um Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Na podstawie art. 18 ust. 1 w
o regionalnych izbach obrac
TL9I ust. 1 ustawy z dnia 8
z20I9 r. poz. 506 zę zm.) K

rzeka nieważność
uchwĄ Nr

XlrIU 13012020 Rady

Tamów Opolski z dńa24 lutego 2020 r, w sprawie wyboru
ie odpadami komurralnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
1 w zwipku z art. 6kust. 1 oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dńa
czystościi porądku w gminach (tekst jednolity - DzJJ.

metody ustalenia opłaĘ za
z powodu naruszenia art. 6j ust.
13 września 1996 r. o
z20I9 r. poz.2010 ze zm.).

uzasadnienie
Do Regionalnej Izby
w Opolu w dniu 2 marca2020 r. doręczono uchwałę
NrXVV130/2020 Rady Gminy Tl ów Opolski z dńa24lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody
ustaleniaopłaĘ za
odpadami komrrnalnymi oraz ustalenia stawektej opła§, wktóĘ
treściRada Gminy zawarłam.in.
rjące postanowienia:
1.
Dokonuje
się
metody
ustalenią opłaty za gospodarowanie odpadami
§
komunalnymi od właścicieli
i, na hórych zamieszkujq mieszkańcy, o której
mowa w ąrt. 6j ust. l pkt I
z dnią ]3 września ]996 roku o utrzymaniu czystości
i porzqdku w gminach (t.j.
U. z 2019 r. poz. 20]0 ze zm.), w ten sposób, że opłata
miesięczna od właścicieli
i za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowić będzie iloczyn li, y mieszkańców zamieszkujqcych danq nieruchomość orąz
staw ki opłaĘ olcreślonej
z§2lub§j.
za gospodarowąnie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
§ 2. Olcreślasię stawkę
komunalne sq w sposób sele
uny zbierane i odbierane w wysokości 27,00 zł na osobę
miesięcznie, a w przypadku
l i czb a mi e s z kańc ów z ami e s zkuj q cy c h dan q ni er u c hom o ść
jest większa niż 4 - wysokoś 27,00 zł oraz po ]5,00 zł dla każdej kolejnej osoby powyżej
_

4.

§ 3. Olcreślasię stawĘ opł
jeżeli wlaściciel nie
w sposób selektywny w

Jak wskazano w § 8 uchwała

W piśmie z dnia 24 marca 2020
o wyeliminowanie z obrotu pra
legislacyjne.

Na posiedzenie Kolegium
Uchwała Kolegium Regionalnej

po dwyż s z onej za go spodar ow ani e

o dpadami komunalnymi,
i nie wypełnia obowiqzku zbierania odpadów komunalnych

i

80,00 zł na osobę miesięcznie.

w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r.
sygn. OR.0053.I.2020, organ wykonawczy gminy wniósł
go przedmiotowej uchwały z uwagi na zauważone błędy

iciel prawidłowo zawiadomionej gminy nie stawił się.
Obrachunkowej w Opolu Nr 10/33/2020 z dnia

l

kwietnia 2020 r.
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W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

i ich organy
ą na podstawie i w granicach
prawa, co wynika z art. 7 Kons§tucji Rzeczypospo j Polskiej. Wykonując swoje
kompetencje prawodawcze zawarte w upoważnieniach ustawowych organy samorządu
terytorialnego są obowiązane działać ściślew granicach tyc. upoważnień. Nie są upoważnione
ani do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregul
ani tęż do wychodzenia poza
zakres upowaznienia ustawowego. W świetlepowyższego ażda nortna kompetencyj na musi
być realizowana w sposób ścisłyi niedopuszczalne jest j
lwiek dokonywanie wykładni
rozszerzającej przepisów kompetencyjnych. Kolegium
, uwagę, że przeptsv ustawy
o samorządzie gminnym jak również ustaw szczególnych
wiących podstawę określonej
sfery regulacji przez organ stanowiący gminy wytaźnie
przedmiot przyznanych
kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza
,wnienie ustawowe jest sprzeczne
z prawem. Takie stanowisko potwierdza otzęcznictulo
administracyjnych, które do
rodzajów naruszeń przepisów skutkujących ni
ią uchwały organów jednostek
samorządu terytorialne go zalicza m.in. narus zenia przepi
vłyznacza1 ąc ych kompetencj e do
podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmow Lia uchwał, przepisów prawa
Jednostki samorządu terytorialnego

ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadli
regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok
akt SA/Wr 949196; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn.
we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2072r., sygn. akt IV
zdnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I Słol 153/18).

ich wykładnię - oraz przepisów
SA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn.
,II SłWr l459l97: wyrok WSA
625lII; wyrok WSA w Olsźynie

Mając na uwadze, iZbńana uchwała została podjęta
dńu24lutego 2020 r. i wchodzi
w Ęcie z mocą obowiązującą z dniem 1 kwietnia 2020 r., \
ium Izby, badającjej zgodność
z prawem, wzięło pod uwagę przepisy ustawy o utrzpnani czystościi porządku w gminach,
obowiąujące od dnia 6 września 2019 r. Wskazać naleĘ, że dniem 6 września2019 r., zmocy
ustawy zdrua 19 lipca 2019 r. o zmiarrie ustawy o utrąrmarriu
i i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U, 2019, poz. I 57 9), wesĄ w
ie zrniany m.in. w za}resie opłatza
gospodarowarrie odpadami komunaln5łni. Zgodńe z art.9 ust. I i2povlyższej ustawy, rada gminy
ma obowiąek dostosowarria uchwał wydanych przed dni
jej wejścia w życie na podstawie
przepisów dotychczasowych do przepisów ustawy znieni
ustawą z dńa 19 lipca 2019 r.
w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. w
do 6 września2020 r.
Stosownie do art. 6kust. 1 ustawy o utr4.maniu
i porządkuw gminach, rada gminy
zobligowana jest do dokonania wyboru metody ustalenia
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi spośród metod określonychw art. 6j ust. 1 i 2
ustalenia stawki takiej opłaty.
Zgodnie zbrzmieniem art. 6j ust. 1 cyt. ustawy w
nieruchomości, o której mowa
w art. 6c ust. I, opłata za gospodarowanie odpadami ko
nymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lu ilościzllĄ"tej wody z danej
nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalne go oraz
i opłaty ustalonej na podstawie
art. 6k ust. 1 ustawy.

Kolegium zMnaczą że z tręści§1 badanej
Gminy Tarnów Opolski dokonała wyboru metody ustale

miesięczna od właścicielinieruchomościza gospodarowani
będzie ilo czyn liczby mieszkańc ów zamie szkuj ących daną

bezpośrednio wynika, ze Rada
opłaty w ten sposób, że opłata
odpadami komunalnymi stanowić
eruchomość oraz stawki opłaty.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachurrkowej w Opolu
tle ustalonego stanu podkreślą iż
zgodnie zart.6just.2aclt. ustawy, rada gminy może zróżnic
stawki opłaty w zależnościod
powierzchni lokalu mieszkalnego, ltczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a
od rodzaju zabudowy. Rada
gminy może stosować łącznie różnę kryteria różnicuj
stawki opłaty. Zgodnie zaś
z dyspozycją art. 6k ust. 3 cyt. ustawy, rada gminy określ stawki opłaty podwyższonej za
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr

312020 z dnia 1

kwietnia2020

r.
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gospodarowanie odpadami
ymi, jeżeli właścicielnieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbięt ania o dpadów
unalnych w sposób selektywny, wysokości nie niZszej niZ
j niż czterokrotna wysokośćstawki ustalonej przez radę
dwukrotna wysokośći nie wy
gminy odpowiednio na podstawi ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b,
Rada Gminy Tarnów
po wejściu w życie ustawy
opłat za gospodarowanie
ustawy o utrzymaniu czystości
podjęcia uchwały.
Przenosząc powyższe u
jest niezgodny z normą kol
o utrzymaniu czystości i
różnicowania stawek opłaty
sformułowania:,,w przypadku
jest większa niż 4 - wysokości 2
Tym samym w odniesieniu
przel<tacza4 osoby organ usankc.
komunalnymi w postaci jednej
iloczyn opłaty (I5 zł) iliczby
uchwały rczwiązanie
za gospodarowanie odpadami
postanowienia uchwały w tej
określonej w przepisie
ustawy o utrzymaniu czystości
równięż w sprzecznoścl zbrzm
zwi:ązany ch z przesłankami
zgodnie z ustalonymi poglądami
każdy przepis prawny winien
logicznego i powinien być
Wymóg jasności oznacza
adresatów, którzy od racj
niebudzących wątpliwości, co
Związana z jasnościąprecyzja
obowiązkó w i pr zy znawanych

i podjęła przedmiotową uchwałę 24lutego 2020 r., czyli
zującej z dnia 1 9 lipca 2019 r., co oznacza. że ustalaj ąc stawki
i komunalnymi miała obowiązek stosowania przepisów
porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym w dacie
lna przedmiot sprawy, Kolegium wskazuje, iż § 2 uchwały
yjną art. 6j ust. 1 pkt 1 w związkll z art. 6k ust. 1 ustawy
w gminach. Organ stanowiący gminy w zakresie
gospodarowanie odpadami komunalnymi użyłbowiem
li czb a mi e s zkańc ów zamie s zkuj qcych danq ni eruc homo ść
00 zł oraz po 15,00 zł dla każdej kolejnej osoby powyżej 4".
nieruchomości, w których liczba osób zamieszkujących
metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
stałej kwoty za 4 osoby zwiększanej o kwotę stanowiącą
zamieszkujących nieruchomość powyżej 4. Przyjęte w § 2
, że np. dla nieruchomości zamieszkńej przez 5 osób opłata
i wyniosłaby 42 zł. W konsekwencji powyższego
ii stanowią ni eprawidł ow ą r ealizacj ę dyspozycj i ustawowej
yjnym tj. w art. 6j ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6k ust. 1
porządku w gminach. Wskazane uregulowania pozostają
iem § 1 uchwały. W kontekście ustalonych okoliczności
nia treścinormatywnej uchwały Kolegium wskazuje, iż
y oraz ustaloną linią orzecznictwa organów nadzoru,
skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego,
ie spójny z regulacją, w której zostaje umiejscowiony.
tworzenia przepisów klarownych t zrozumiałych dla ich
prawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norTn prawnych
treścinakładanych obowiązków i przyznawanych praw.
isu, winna przejawiać się w konkretności nakładanych

W dalszej kolejności

wskazaó, iZ w § 3 uchwały organ stanowiący określił
stawkę opłaty podwyższonej
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia
zbier ania odpadów komunalnych w spo sób selektyrłmy
w wysokości 80,00 zł na osobę
esięcznie. Na podstawie art. 6k ust. 3 cyt. ustawy, rada gminy
jest zobowięana do określenia stawki opłaty podwyzszonej w wysokościnie niższej niZ
dwukrotna wysokośći nie
j niż czterokrotna stawka ustalona przez radę gminy. Na
podstawie§2uchwaływ
padku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość przekracza 4
, stawkę opłaty określonona poziomie 15 zł od każdej
kolejnej osoby pov,ryżej 4,
w tym zakresie ustalona w § 3 uchwały kwota 80 zł
miesięcznie na osobę
czterokrotnośó stawki, o której mowa w § 2 uchwały. Tym
samym organ stanowiący gmi ly wykroczył poza uprawnienie wynikające z delegacji
ustawowej, naruszając tym
m art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Zdaniem Kolegium uch
24 lutego 2020 r. w sprawie
Uchwała Kolegium Regionalnej

Nr XW130l2020 Rady Gminy Tamów Opolski z dńa
metody ustalenia opłałza gospodarowarrie odpadami
Obrachunkowej w Opolu Nr 1013312020 z dnia

l

kwietnia 2020 r.
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komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłałzostńapodjęta
pkt 1 w zńązkllzart.6kust. 1 oraz alt. 6k ust. 3 ustawy z dn
czystościi porządku w gminach.

istotnym naruszeniem art. 6j ust. 1
13 września 1996 r. o utrzvmaniu

W tym stanię faktycznym i prawnym należało olzec
w sentencji mając nawzględzie
znaczny zakres kwestionowanych regulacji, jak również
że stwierdzenie nieważności
w częściz jednoczesnym pozostawieniem aktu prawa iejscowego w obiegu prawnym
w pozostałym zakresie czyniłoby przedmiotową uchwałę
wnie niekompletną, wewnętrznie
niespójną i niemozliwą do wykonania.

Na niniejszą Uchwałę Kolegium Regionalnej
przysługuje -nazasadzie art. 98 ustawy o samorządzie
Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem
w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Izby Obrachunkowej w Opolu
ym - skarga do Wojewódzkiego
ionalnej Izby Obrachunkowej

iczqcyĄ,pIegiym

o_

Lz.J

czarnocki

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Nr

1

312020 z dnia 1

kwietnia2}2}

r.

