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UCHWAŁA NR 6.91.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE
z dnia 5 marca 2019 r.
dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia
13 lutego 2019 roku w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Jakubów.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.) - Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1. Orzeka o nieważności w części Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Jakubów, tj. § 6 w zakresie słów „ i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku”, z powodu istotnego
naruszenia prawa, t.j. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Gminie Jakubów 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 20 lutego 2019 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie została przekazana uchwała Nr
VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów.
Zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega nadzorowi
regionalnej izby obrachunkowej.
Badając ww. uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło i zważyło, co
następuje.
W § 6 Uchwały Rada Gminy postanowiła: „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.”
Przedmiotowa uchwała została opublikowana w dniu 21 lutego 2019 roku w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego pod pozycją 2362.
Badana uchwała w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest aktem prawa miejscowego
i wprowadza przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Gminy. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP
(Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich
ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych
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i niektórych innych aktów prawnych. W związku z tym przedmiotowa uchwała podlega regułom publikacji
i wejścia w życie określonym w ww. ustawie.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty
normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą
w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
Wprawdzie zgodnie z art. 5 ww. ustawy, przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi
normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie. Regulacje zawarte w badanej uchwale nakładają obowiązki na jej adresatów, co
wyklucza zdaniem Kolegium Izby możliwość zastosowania w tym przypadku ww. art. 5 ustawy.
Powyższa norma prawna określona w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych ma zapewnić adresatom uchwały możliwość uprzedniego zapoznania się z ciążącymi
na nich obowiązkami przed wejściem w życie uchwały, do czego niezbędne jest minimalne 14 dniowe vacatio
legis.
Zatem wprowadzenie w treści badanej uchwały zapisu, iż wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku, tj.
przed upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w istotny
sposób narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
oraz art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji
niniejszej uchwały.
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