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UCHWAŁA NR 13.178.2018
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 26 czerwca 2018 r.
dotycząca Uchwały Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty
Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 561) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Wskazuje naruszenie prawa w Uchwale Nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca
2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, polegające na zawarciu w § 3 dwóch różnych dat wejścia
w życie uchwały, tj. naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Winnica 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.
Uzasadnienie
W dniu 15 czerwca 2018 r. została doręczona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr
XXXII/240/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała pozostaje
w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
W § 3 badanej uchwały Rada Gminy Winnica postanowiła, że: „ Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca
2018 r.”.
W ocenie organu nadzoru przepis o wejściu w życie uchwały jest wadliwy. Rada Gminy zawarła w nim
bowiem dwie sprzeczne normy prawne - pierwsza, wedle której uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia publikacji i druga - wedle której uchwała nabiera mocy obowiązującej od dnia 1 lipca 2018 r.
Poprzez taki zapis organ stanowiący wprowadził dwie różne daty, od których uchwała wywołuje skutki
prawne. Świadczy to o dokonaniu błędnego rozróżnienia między pojęciami "wejście w życie" i "moc
obowiązująca". Należy zaakcentować, że zakresy przedmiotowe tych nazw są tożsame. Oznacza to, że Rada
użyła dwóch różnych nazw oznaczających dokładnie to samo, tj. moment, w którym normy prawne zawarte
w akcie normatywnym zaczynają wiązać adresatów. Przedmiotowe zagadnienie było materią rozważań
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Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 30 marca 1999 r., K5/98, wyraźnie wskazał, iż akt prawny
nie może wejść w życie i nie posiadać mocy obowiązującej, nie może też posiadać mocy obowiązującej przed
wejściem w życie.
Jeżeli zatem intencją lokalnego prawodawcy jest nadanie danemu aktowi mocy obowiązującej od konkretnej
daty, to winien on sformułować przepis o wejściu w życie w sposób następujący: „Uchwała podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.”.
Powyższe nie pozostawia wątpliwości zarówno, co do miejsca promulgacji (Dziennik Urzędowy), jak i chwili,
w której akt prawny zacznie wiązać adresatów.
W ocenie organu nadzoru naruszenie powyższe nie stanowi kwalifikowanego naruszenia prawa, wobec tego
Kolegium Regionalnej Izby w Warszawie ograniczyło się do stwierdzenia, że przedmiotowa uchwała została
podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowiło jak
w sentencji.
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