
REGIONALN IZBA OBRACHUNKOWA
woPoLU

chwała nr l0l34l2020

Kolegium Re onalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w nv z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 pńdziemika 1992 r.
o regionalnych izbach obrach
art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 .

(tekst jednoliĘ -Dz. U. z 2019 T., poz. 2137) oraz
1990 r. o samorządzie gminnym (tekstjednolity-Dz. U.

z20I9 t.,poz.506 ze zm.) Kole um Regionalnej Izby ObrachuŃowej w Opolu

rzeka nieważność

uchwĄ Nr XVV13|12020 Rńy Tarnów Opolski z dńa 24 lutego 2020 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o ości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składani deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z
powodu naruszenia art. 6j ust. l 1 w nviąku z art.6k ust. 1 oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dńa
13 września 1996r, o utrzymarriu
r.,poz.2010 ze zm.).

i i porządku w gminach (ekst jednolity - Dz.IJ. z 2019

uzasadnienie
Do Regionalnej Izby w Opolu w dniu 2 marca2020 r. doręczono uchwałę

Nr XVV13112020 Rady Gminy Opolski z dńa24 |utego 2020 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wktórej
treści§ 1RadaGminy iła, iZ określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami ymi składanej przęz właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkuj ą mieszkańcy położonych na obszarze Gminy Tamów Opolski stanowiący

Jak wskazano w § 7 uchwała wchodzi w życie od dniazńącznlk do niniejszej uch
1 kwietnia 2020 r. Organ cy gminy w podstawie prawnej podjętej uchwały wskazał

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku wm.in. art. 6n ust. 1 ustawy z d
gminach.

W piśmie z dnia 24 marca 2020 r. sygn. OR.0053.1 .2020, organ wykonawczy gminy wniósł
o wyeliminowanie z obrotu
legislacyjne.

przedmiotowej uchwały z uwagi na zau-ważone błędy

Na posiedzenie Kolegium wiciel prawidłowo zawiadomionej gminy nie stawił się.

co następuje:W tym stanie Kolegium stwi

Jednostki samorządu alnego i ich organy dziŃają na podstawie i w granicach
prawa, co wynika z art. 7
kompetencje prawodawcze za w upowaznieniach ustawowych olgany samorządu

ji Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonując swoje

terytorialnego są obowiązane ściśle w granicach tych upoważnień. Nie są upowaznione

dnia 1

ani do regulowania tego, co :

zakres upowaznienia ustawo
już ustawowo uregulowane, anltęż do wychodzeniapoza
W świetle powyższego każda norTna kompetencyjna musi

być realizowana w sposób ści niedopuszczalne j est j akiekolwiek dokonywanie wykładni
rozszeruającej przepisów ko yjnych. Kolegium zwraca uwagę, że przepisy ustawy
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o samorządzie gminnym jak również ustaw szczególnych wiących podstawę określonej
sfery regulacji przez organ stanowiący gminy vqlraźnie przedmiot przyznanych
kompetencji, zatem wydanie aktu wykraczającego poza
z prawem. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo

ienie ustawowe jest sprzeczne
administracyjnych, które do

rodzajów naruszeń przepisów skutkujących ni ią uchwały organów jednostek
samorządu terytori alne go zalicza m. in. narus zenia przepi wy znaczaj ących kompetencj e do

Lia uchwał, przepisów plawapodejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmo
ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadli
regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok

ich wykładnię - oraz przepisów
SA z dnia 3 grudnia 1996 r. sygn.

akt SA/Wr 9491961' wlrrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. II SłWr I459l9]; wyrok WSA
we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt IV S
z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/OI 153/l8).

r 625111; wyrok WSA w Olsztynie

Mając na uwadze, iżbadana uchwała została podjęta
w Ęcie z mocą obowiązującą z dniem 1 kwietnia 2020 r.,I

dńu 24 lutego 2020 r. i wchodzi
ium Izby, bńającjej zgodność

z prawem, wzięło pod uwagę przepisy ustawy o
obowiązujące od dnia 6 września 2019 r. Wskazać naleĘ, że
ustalvy z dńa 1 9 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrąłnaniu

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.IJrz.
zm.) otaz pouczenie, że deklaracja stanowi

czystości i porządku w gminach,
dniem 6 września 2019 r., zmoey

uchylenia dyrektylvy 95l46lWE
L II9 z04.05.2016, str. 1, zpoźn.

ści i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 20l9,poz.I579),wesĄ w ie zrniany m.in. w zakresie opłatza
gospodarowanie odpadami komunalnymi, Zgodńe z art. 9 ust. I i2 povłyższej ustawy, rada gminy

jej wejścia w Ęcie na podstawiema obowiązek dostosowarria uchwał wydarrych przed dni
przepisów dotychczasowych do przepisów ustawy zrnieni ustawą z dńa 19 lipca 2019 r.

do 6 września2020 r.w terminie 12 miesięcy od dniajej wejścia w życie, tj. w

Ustawa o utz}łrnaniu czystości i porządku w gminach,
uchwĄ w ań. 6m ust. la stanowi, że deklaracj a zawiera dane

podstawę prawną podj ętej
ne do określenia wysokości

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
odpadami komunalnymi. Na mocy art. 6n ust. 1 cyt.

kość opłaty za gospodarowanie
,, rada gminy, uwzględniając

konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia i opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania dekl ji, określi, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miej scowego:
l) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie padami komunalnymi składanej

6m ust. la i lb, obejmującyptzęz właścicieli nięruchomości, z uwzględnieniem
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, i je wskazane w art. 13 ust, 1 i 2
rczporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 16/679 z dniaL] kwietnia2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz iem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

do wystawienia tl.tułu
wykonawczego; uchwńa zawrcra także informację terminach i miejscu składania
deklaracji;

2) waruŃi i tryb składania deklaracji za pomocą
w szczegó|ności:

w komunikacji elektronicznej,

a) ich format elektroniczny orM układ informacji i powiązań między nimi zgodnie
z przepisami o informat y zacji działalno ści r e alizuj ący ch zadania pub l i czne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków
c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny opatrzone.

W odniesieniu do powyższego wskazać należy, uchwałą nr XVV13112020 Rady
,ie określenia wzoru deklaracjiGminy Tamów Opolski z dńa 24 lutego 2020 r. w

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko lnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji e icznej uchwaliła wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ymi składanej przez właścicieli
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nieruchomości, na ktorych :

gospodarowanie odpadami
eszkują mieszkańcy, w którym powołano stawki opłat za
munalnymi w zalężności od liczby mieszkańców

zamieszkujących daną ni wynikające z uchwały nr XVV13012020 Rady Gminy
Tamów Opolski z dńa 24 l 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaĘ za

ymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.gospodarowarrie odpadami

Kolegium Regionalnej _

1 kwietnia 2020 r. stwierdziło
y Obrachunkowej Opolu Uchwałą nr l0l33l2020 z dnia

uchwały nr XVV130|2020 Rady Gminy Tamów
Opolski w sprawie wyboru opłał za gospodarowanie odpadami komurralnymi oraz
ustalenia stawek tej opłaĘ z u istotnego naruszenia art. 6j ust. 1 pkt 1 w nv. z art. 6k ust. 1

oraz art. 6k ust. 3 ustawy o iu czystości i porządku w gminach. W konsekwencji
powyższego opłata za ie odpadami komunalnymi nadal będzie ustalana według
dotychczas obowiązuj ących na terenie gminy.

W dalszej kolejności Ieży wskazac, iż uchwała w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za wanie odpadami komunalnymi jest aktem wtórnym
i pomocniczymw stosunku do
jej celem jest zapewnienie

w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty, a
iwości prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami 1 oraz ułatwienie składania deklaracji. Tym samym
postanowienia tego rodzaju uch nie mogą zawiętaó regulacji niezgodnych z obowiązującą

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadamiuchwałą rady gminy w spra.
komunalnymi oraz stawek tej ty, podjętą na podstawie art. 6k cyt. ustawy.

Tym samym mając
nr XVI/13Il2020 Rady Gminy

na uwadze Kolegium lznńo, iż uchwała
Opolski z dnia}4lutego 2020 r. w sprawie określenia

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania
w sposób istotny narusza art.6j

za pomocą środków komunikacji elektronicznej
1 pkt 1 w nviązku z art, 6kust. 1 oraz arl". 6n ust. 1 ustawy

z dnia 13 września 1996 r. o iu czystości i porządku w gminach.

Na niniejszą Uchwałę
przysługuje - na zasadzie art. 98

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

Sądu Administracyjnego w
w Opolu w terminie 30 dni od

wy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego
za pośrednictwem Regionalnej Izby ObrachuŃowej

jej doręczenia.
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