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UCHWAŁA NR 14.204.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia
10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie miasta Sokołów Podlaski.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.) – Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia
10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miasta Sokołów Podlaski z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2, art. 6m ust. 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz
art. 6q ust. 1 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 81 § 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900).
§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie w Sokołowie Podlaskim 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.
Uzasadnienie
W dniu 10 czerwca 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy
w Siedlcach wpłynęła Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca
2019 roku w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów
Podlaski.
Uchwała ta została poddana badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu
25 czerwca 2019 r. O terminie badania ww. uchwały Miasto Sokołów Podlaski zostało powiadomione.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co
następuje.
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629,
poz.730).
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Rada Miejska w przedmiotowej uchwale określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkanych (§ 1 ust. 1) stanowiący załącznik do tej uchwały.
We wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część A. 2),
stanowiącej załącznik do badanej uchwały Rada Miejska zapisała: „Przyczyna zmiany lub korekty deklaracji”.
Zgodnie z art. 6q ust. 1 cyt. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w sprawach dotyczących
opłat za gospodarowanie odpadami stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.
Kolegium Izby wskazuje, iż zgodnie z cyt. ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona zmiana ustawy - Ordynacja podatkowa, która
weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa o treści „skorygowanie deklaracji
następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny
korekty” przyjmuje nowe brzmienie, a mianowicie: „Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie
korygującej deklaracji”. Powyższa zmiana sprowadza się zatem do wykreślenia obowiązku składania
pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. Dlatego też podejmując uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Miejska w Sokołowie
Podlaskim powinna uwzględnić powyższe zmiany i tym samym nie nakładać na właścicieli nieruchomości
obowiązku pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Powyższym Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim istotnie naruszyła wskazany wyżej przepis prawa art. 6n
ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 6q ust. 1 cyt. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i art. 81 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
W części H wzoru deklaracji Rada zawarła m.in. zapis „Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu
Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.”.
Powyższe oświadczenie wykracza poza delegację art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W myśl zapisów powyższego przepisu wzór deklaracji powinien uwzględniać art. 6m ust. 1a
i ust. 1b.
Zgodnie z art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklaracja o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera dane niezbędne do określenia wysokości tej opłaty,
a rada gminy określając wzór może wymagać podania następujących danych:
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres zamieszkania lub siedziby,
2) adres nieruchomości,
3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) numer telefonu właściciela nieruchomości,
5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.
Wymóg złożenia oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karno-skarbowego nie znajduje oparcia
w podstawie prawnej podjętej uchwały. W związku z powyższym Kolegium Izby stwierdziło, iż zapis
zamieszczony w części H zał. Nr 1 stanowi istotne naruszenie prawa tj. art. 6n ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6m
ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, oświadczenia o odpowiedzialności karnoskarbowej mogą być zamieszczane tylko w sytuacjach przewidzianych wprost w ustawie (wyrok WSA
w Krakowie z dnia 4.03.2015r., sygn. akt: I SA/Kr 52/15). Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują takiej
możliwości, zaś ustawowego upoważnienia dla organu stanowiącego w tym zakresie nie można domniemywać.
Kolegium Izby wskazuje również, iż cyt. przepis art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach nałożył z dniem 1 maja 2019 roku na organ stanowiący m.in. obowiązek zamieszczenia we wzorze
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1 a i 1 b, informacji wskazanych w art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L
119 z 04/05/2016, str. 1, z póź. zm.) czegoż Rada nie uczyniła istotnie naruszając art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Dalej Kolegium Izby ustaliło, iż w badanej uchwale Rada Miejska nie określiła warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności:
a) ich formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi, zgodnie z przepisami
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
b) sposobu ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c) rodzaju podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.
W badanej uchwale Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim nie wypełniła ww. wymogu czym istotnie naruszyła
zapis art. 6n ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
uchwały.

Przewodniczący
Wojciech Tarnowski

