
Uchwała Nr 32/2016

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Waśniów                        
z dnia 22 lipca 2016 r. dotyczącej  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie następującym:

Przewodnicząca: Monika Dębowska-Sołtyk  - Członek Kolegium (sprawozdawca),

Członkowie: Stanisław  Banasik, Wojciech Czerw, Iwona Kudła, Joanna Marczewska,  Ireneusz 
Piasecki

na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 561 z późn.  zm.) i art. 91 ust 1 ustawy z dnia  8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

postanawia

stwierdzić w części nieważność uchwały Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 
2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., 
poz. 296) § 5 w słowach „ z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.”

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej 
opłaty wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 3 sierpnia 2016 roku i na 
podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta 
postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że w §5 Rada Gminy nadała 
uchwale  moc obowiązującą od dnia 1 sierpnia, nie zaś od upływu 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Uchwała podjęta w dniu 22 lipca  2016 roku nawet gdyby została ogłoszona  w dniu podjęcia przy 
założeniu ustawowego 14 dniowego terminu nie uzyskałaby statusu obowiązującej wcześniej niż w 
dniu 5 sierpnia 2016 roku.

Uregulowanie wejście w życie przyjęte przez Radę Gminy Waśniów narusza art. 4 ust. 1 ustawy o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, zgodnie z którym akty 
normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące są ogłaszane w dziennikach 
urzędowych i wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.

Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 14 czerwca 2011 roku Sygn. akt IIGSK 632/10 art. 4 ust. 2 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, stanowiący wyjątek 
od zasady obowiązywania aktów normatywnych z upływem 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku 
urzędowym nie ma zastosowania do aktów prawa miejscowego, ponieważ ze swej istoty akt ten ma 
charakter lokalny. Zatem ważny interes państwa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 nie może stanowić 
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przesłanki, która uzasadniałaby wprowadzenie uchwały w życie z dniem jej podjęcia. W 
uzasadnieniu wyżej wskazanego wyroku czytamy „brak ustanowienia w przedmiotowej uchwale 
vacatio legis narusza prawo i stanowi przejaw nieprawidłowej legislacji..”.

Biorąc powyższe pod uwagę Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od  niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje skarga 
za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

 

Przewodnicząca Kolegium
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