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UCHWAŁA NR 17.207.2014
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 441/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia
29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.
1113 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr 441/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja
2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu
istotnego naruszenia prawa, tj. art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Radzymin przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Przewodniczący Kolegium
Wojciech Tarnowski
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Uzasadnienie
W dniu 5 czerwca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr
441/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty
do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.
Jako podstawę prawną uchwały Rada Miejska w Radzyminie wskazała art. 6k ust. 4 cyt. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotowa uchwała zawiera m.in. postanowienia, cyt.:
- „Dopłatę przyznaje się właścicielowi nieruchomości na jego wniosek …” (§ 2 ust. 1),
- „Dopłatę przyznaje Burmistrz Radzymina” (§ 2 ust. 2),
- „Szczegółowe zasady udzielania dopłat właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach
mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne oraz rozliczenia dopłat z rodzinami wielodzietnymi,
określać będzie umowa” (§ 2 ust. 5).
W załączniku Nr 1 do badanej uchwały Rada określiła wzór wniosku o przyznanie dopłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W tym stanie faktycznym, Kolegium Izby zważyło:
W myśl art. 6k ust. 4 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „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”.
W ocenie Kolegium Izby postanowienia zawarte w § 2 i załączniku Nr 1 do badanej uchwały naruszają
w sposób istotny powołany w podstawie prawnej uchwały art. 6k ust. 4 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Wykraczają one bowiem poza zakres upoważnienia wynikający z cyt. wyżej
przepisu, który stanowi o kompetencjach Rady w zakresie ustanawiania dopłat dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, spełniających ustalone przez nią kryteria. Z cyt. art. 6k
ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wynikają kompetencje dla organów
stanowiących gmin do określenia wzoru wniosku o dopłatę. Wyżej cytowany art. 6k ust. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi podstawę do ustalenia dopłaty, jej wysokości oraz
kryteriów.
Uchwałę podjętą na podstawie powyższej delegacji należy skorelować ze wzorem deklaracji, do
uchwalenia którego zobowiązany został organ stanowiący gminy 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 dopłaty podlegającej
odliczeniu od należnej opłaty ustalonej przez właściciela nieruchomości, w drodze „samowymiaru”.
Obowiązujący wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustalony przez Radę Miejską w Radzyminie
nie uwzględnia możliwości pomniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o dopłatę.
Kolegium zauważa też, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r. (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 dopłat dla właścicieli nieruchomości, jest niezgodny
z art. 168 w związku z art. 217 Konstytucji i przepis ten w tym zakresie traci moc obowiązującą z upływem
18 (osiemnastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie orzekło jak w sentencji uchwały.

