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UCHWAŁA NR 23.211.2015
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI-105/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
17 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594
ze zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XI-105/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015
roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości w części dotyczącej § 7 pkt 2 w zakresie wyrazów „z mocą obowiązującą od
dnia 1 października 2015 r.” z powodu istotnego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z
późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Wołomin 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
Wojciech Tarnowski
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Uzasadnienie
W dniu 25 września 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XI105/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Stosownie do
art. 11 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega
nadzorowi Izby.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co
następuje:
W § 7 pkt 2 przedmiotowej uchwały Rada Miejska ustaliła, że: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1
października 2015 r.”.
Na zapytanie Izby o dniu publikacji badanej uchwały Burmistrz Wołomina udzieliła pisemnej odpowiedzi, że
„wymieniona uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 9
października 2015 roku, pozycja 81119”.
Mając na uwadze powyższe Kolegium Izby wskazuje, że podjęta przez Radę Miejską w Wołominie uchwała,
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 6n ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi prawo
miejscowe, zatem podlega ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP koniecznym warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz
aktów prawa miejscowego, a zarazem warunkiem stosowania i przestrzegania uregulowań zawartych w akcie
normatywnym jest ich ogłoszenie. Celem wprowadzenia tej regulacji była realizacja zasady, iż w
demokratycznym państwie prawnym prawo jest jawne, a więc dostępne każdemu zainteresowanemu, co może
mieć miejsce tylko wówczas, gdy zostanie ono należycie ogłoszone.
Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych, zgodnie z art. 88 ust. 2 Konstytucji RP, określa ustawa.
Niniejszą ustawą jest ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych.
W art. 4 ww. ustawy została wyrażona ogólna zasada, w myśl której akty normatywne, zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dniu
od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (ust. 1). W uzasadnionych
przypadkach akty normatywne, z wyjątkiem przepisów porządkowych - ust. 3, mogą wchodzić w życie w
terminach krótszych niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego 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 (ust. 2).
Ustalając termin wejścia aktu w życie ustawodawca nie tylko określił minimalny okres, jaki powinien upłynąć
od dnia ogłoszenia aktu normatywnego w Dzienniku Urzędowym do dnia jego wejścia w życie (dwa tygodnie),
ale także wprowadził de facto nakaz rozdzielenia dnia wejścia w życie od dnia ogłoszenia aktu normatywnego,
co jest przejawem realizacji konstytucyjnej zasady stanowienia aktów normatywnych z zachowaniem
odpowiedniej vacatio legis.
Kolegium Izby nie podziela zatem stanowiska, że przez „ogłaszanie” aktu normatywnego w dzienniku
urzędowym należy rozumieć dzień „ogłoszenia” aktu w dzienniku urzędowym oraz okres czternastu dni od
dnia „ogłoszenia” aktu w dzienniku urzędowym (vacatio legis), czyli że pojęcie „ogłaszania” aktu nie jest
tożsame z pojęciem „ogłoszenia” aktu.
W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wskazana wyżej regulacja § 7 pkt 2
badanej uchwały w sposób istotny narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Skoro zatem ogłoszenie uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 9 października 2015 roku, to oczywistym jest, że
nie mogła ona obowiązywać od dnia 1 października 2015 r.
W omawianym przypadku uchwała została ogłoszona później, tj. w dniu 9 października 2015 r., niż uzyskała
moc obowiązującą tj. w dniu 1 października 2015 r., a zatem uchwale nadano moc wsteczną. Jako akt prawa
miejscowego nie może posiadać mocy obowiązującej przed jej ogłoszeniem tj. dniem 9 października 2015 r.
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Właściciel nieruchomości zobowiązany do składania deklaracji według wzoru ustalonego kwestionowaną
uchwałą, nie mógł zapoznać się z jego treścią przed ogłoszeniem uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, a powinien móc uzyskać taką wiedzę z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.
Kolegium Izby zauważa, że zakaz retroakcji nie ma charakteru absolutnego i w zupełnie wyjątkowych
sytuacjach moc wsteczna przepisowi mogłaby być nadana. Jednakże w badanym przypadku Kolegium Izby nie
dopatrzyło się takich wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca
2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, które usprawiedliwiałby
odstąpienie od podstawowej zasady państwa prawnego, jaką jest zasada niedziałania prawa wstecz.
W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło stwierdzić
nieważność § 7 pkt 2 uchwały w zakresie wyrazów „z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2015 r.”
W tym stanie rzeczy, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

