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UCHWAŁA NR 19.233.2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. ,
poz. 594 ze zm. ) oraz 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 (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1113 ze zm.) – Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności § 2 uchwały Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia
30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i załącznika Nr 1 do tej uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 6k ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399 ze zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Żelechów prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium
Jan Rudowski
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Uzasadnienie
W dniu 7 lipca 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach wpłynęła
uchwała Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie
wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi RIO.
Kompetencje do podjęcia uchwały w przedmiotowym zakresie stanowi przepis art. 6 k ust. 4 cyt. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w myśl którego „ Rada Gminy określając warunki opłat zgodnie
z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia
przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c
ust. 1 spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.”
Przedmiotowa uchwała zawiera m.in. postanowienia, cyt.: „ § 2. Zwolnienia dokonuje się na podstawie
złożonego wniosku o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór wniosku stanowi
załącznik do uchwały.”
Zdaniem Kolegium Izby postanowienia zawarte w § 2 jak i załączniku Nr 1 do badanej uchwały naruszają
w sposób istotny powołany w podstawie prawnej art. 6k ust. 4 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ponieważ wykraczają poza zakres upoważnienia wynikający z tego przepisu, który stanowi
o kompetencjach Rady w zakresie ustanowienia zwolnień dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, spełniający ustalone przez nią kryteria. Nie wynikają natomiast kompetencje dla
organów stanowiących gmin do określenia wzoru wniosku o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nadmienić przy tym należy, iż postanowienia zawarte w załączniku o ustaleniu zakresu danych
osobowych jakie powinny być wskazane we wniosku tj. imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, czy też
zaświadczenie o kontynuowaniu nauki pozostają w sprzeczności z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)– art. 26 ust. 1 pkt
3. Wskazać należy przy tym także, na Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z dnia 27 maja 2013 roku (DOLiS – 072-12/13/AFS), zgodnie z którym „niedopuszczalne pozostaje nakładanie
przez gminy na tychże właścicieli obowiązku przedkładania deklaracji zawierających dane osobowe osób
zamieszkujących wspólnie z nimi. Brak jest bowiem podstawy prawnej do przetwarzania o wspomnianych
osobach trzecich innych, niż liczbowe, informacji, w tym konkretnych danych osobowych”.
Zdaniem organu nadzoru wystarczającą informacją dla uwzględnienia w deklaracji zwolnień przedmiotowych
jest podanie przez właściciela nieruchomości informacji o liczbie dzieci, na które przysługuje zwolnienie.
W związku z powyższym, organ stanowiący gminy winien Uchwałę podjętą na podstawie powyższej delegacji
skorelować ze wzorem deklaracji, do uchwalenia którego zobowiązany został na mocy art. 6n ust.1 cyt. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Określony przez Radę wzór deklaracji winien umożliwić
samodzielne bez konieczności oddzielnego wnioskowania naliczenie wysokości opłaty w drodze „samo
wymiaru”. Obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalony przez Radę Miejską w Żelechowie nie przewiduje możliwości uwzględnienia zwolnień.
Kolegium zauważa też, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 roku (Sygn. Akt K
17/12) orzekł m.in., że art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim
upoważnia radę gminy do ustanowienia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jest niezgodny z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji i przepis ten traci moc obowiązującą
z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak
w sentencji uchwały.

