DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 30 września 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 11274

Data: 2019-09-30 12:17:55

UCHWAŁA NR 15.206.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały XII/56/2019 Rady Gminy Parysów
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
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) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności w części Uchwały Nr XII/56/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty, w zakresie § 4, z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3c oraz art. 6k ust. 2a i ust. 3 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.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Parysów 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 1 lipca 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została doręczona Uchwała Nr
XII/56/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała
podlega nadzorowi izby.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co następuje.
Gmina Parysów, jako podstawę prawną podjęcia ww. uchwały wskazała art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku
z art. 6c ust. 2, art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3b i 3c oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a i 3 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.).
W § 4 badanej uchwały – Rada ustaliła:
- ust. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne
są zbierane w sposób nieselektywny w wysokości 275 zł za rok od domku letniskowego lub innej
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
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- ust. 2. W przypadku, gdy odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 165 zł za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z przepisem art. 6j ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ryczałtowa stawka opłaty jest ustalana, jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na
nieruchomościach, o których mowa w ust. 3b, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Uchwała dotycząca ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powinna zatem uwzględniać wymóg ustawy i zawierać odpowiednie postanowienia,
z których będzie wynikało, iż ryczałtowa stawka jest iloczynem średniej ilości odpadów wyrażonej w liczbie
pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.
W przedmiotowej uchwale nie zamieszczono żadnych uregulowań, z których wynikałoby, że stawka ryczałtowa
opłaty stanowi ww. iloczyn. Brak również uzasadnienia do uchwały, z którego wynikałoby jednoznacznie, że
ryczałtowa stawka jest iloczynem średniej ilości odpadów wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty
za pojemnik. Tym samym uchwała nie spełnia wymogów regulacji ustawowej. W związku z powyższym, badana
uchwała w części dotyczącej § 4 została podjęta, jak już wskazano powyżej, z istotnym naruszeniem przepisu
art. 6j ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ponadto z treści przepisów § 4 badanej uchwały wynika, iż Rada Gminy błędnie uregulowała sposób zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, dwukrotnie, w sposób nieselektywny, tj. „(…) jeżeli odpady komunalne są
zbierane w sposób nieselektywny (…)” (zob. § 4 ust. 1 uchwały) oraz „W przypadku, gdy odpady komunalne,
o których mowa w ust. 1, nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (…)”(zob. § 4 ust. 2 uchwały). Dodać
trzeba, że „z istoty upoważnienia ustawowego do stanowienia aktów prawa […] wynika prawo adresatów norm
tego prawa do dobrej legislacji. Powszechnie uznawane zasady postępowania legislacyjnego zawarte zostały
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
[…] określającym sposób tworzenia i redagowania aktów normatywnych, które, jak przyjmuje się
w orzecznictwie i doktrynie, znajdują zastosowanie także dla oceny aktów prawa […]. Zgodnie z regułami
zawartymi w tym Rozporządzeniu normy prawne inny być redagowane tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały
dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. Każdy akt prawny winien zawierać
kompleksową regulację objętej nim materii w sposób umożliwiający jednoznaczną, spójną i jednorodną
interpretację zawartych w nich regulacji. Prawidłowa legislacja […] winna być również sporządzona w sposób
wykluczający wątpliwości w zakresie możliwości poddania ich sądowej kontroli” (por. Wyrok WSA
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 782/16, publik. CBOSA).
Jednocześnie Kolegium Izby wskazuje, iż badana uchwała stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) jest aktem prawa miejscowego. Zgodnie
z wyrokiem NSA z dnia 11 września 2012 r. (sygn. akt II OSK 1818/12) „Zasady i tryb wydawania aktów prawa
miejscowego określa ustawa. Przepisy rozdziału III Konstytucji określają jednoznacznie hierarchię aktów
prawnych, zgodnie z którą ustawa jest aktem prawnym hierarchicznie wyższym od aktów prawnych organów
samorządu terytorialnego (…). Ponadto przepisy aktów niższego rzędu nie mogą naruszać przepisów zawartych
w aktach wyższego rzędu”.
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
niniejszej uchwały.
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