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UCHWAŁA NR 6.50.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności
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.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz.
1113 z póź.zm) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności § 8 ust. 2 Uchwały Nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, z powodu
istotnego naruszenia prawa tj. art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).
§ 2. Od niniejszej uchwały przysługuje Miastu Stołecznemu Warszawa prawo wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Kolegium, w terminie
30 dni od dnia jej doręczenia.
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Uzasadnienie
W dniu 18 lutego 2015 roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr
V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi RIO.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zważyło, co następuje:
- w § 8 ust. 2 uchwały Rada m.st. Warszawy postanowiła, iż cyt.: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.
Badana uchwała jest aktem prawa miejscowego, z uwagi na to, że zawiera przepisy o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym. Mają zatem do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172
z późn. zm.).
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 4 ust. 1 ustawy, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Przepis art. 4 ust. 2 przewiduje możliwość skrócenia okresu wejścia w życie aktu normatywnego stanowiąc, iż
tylko w uzasadnionych przypadkach uchwały mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni,
a jeżeli ważny interes państwa wymaga bezzwłocznego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień
ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
Ze względu na fakt, że badana uchwała nakłada na mieszkańców obowiązki w sprawie opłat lokalnych,
w odniesieniu do niej nie może mieć zastosowania przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy.
Mając na uwadze ustalony stan faktyczny i prawny, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
orzekło jak w sentencji uchwały.

