
Uchwała Nr 1/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 148/XVIII/19  Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 
9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas – Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Wojciech Czerw (sprawozdawca), Monika Dębowska-Sołtyk, Iwona Kudła, Ewa 
Midura, Ireneusz Piasecki,

na podstawie 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 z późn.zm.)

postanawia

stwierdzić nieważność uchwały Nr 148/XVIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 grudnia 
2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

z powodu naruszenia art. 6m ust. 2 w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.).

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

Uchwała Nr 148/XVIII/19 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie  
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 13 grudnia 2019 roku i na postawie 
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) została objęta postępowaniem nadzorczym.

W wyniku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, iż Rada Miejska 
w Chęcinach w Załączniku nr 1 do badanej uchwały stanowiącym wzór deklaracji w polu „Termin 
składania” tiret 2 zawarła zapis w brzmieniu „- w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości”.

Taki sam termin określony został w pkt 6 POUCZENIA.

Kolegium  stwierdza, że w tych częściach treść Załącznika Nr 1 do badanej uchwały  jest niezgodna 
z art. 6m ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiącym, że „W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana”.
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Wprawdzie w § 2 ust. 2 treści badanej uchwały termin określony został zgodnie z dyspozycją 
wskazanego wyżej przepisu jednak w związku z treścią art. 6n ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kolegium uznało, że dla właścicieli nieruchomości 
podstawowe znaczenie ma wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, stanowiący akt prawa miejscowego, który zawiera także informację o terminach 
i miejscu składania deklaracji. W związku z powyższym postanowiono o stwierdzeniu nieważności 
badanej uchwały w całości.

Niezależnie od powyższego naruszenia Kolegium wskazuje, że w końcowej treści § 8 badanej 
uchwały  zawarto zbędne wyrażenie „Przewodniczący Rady Miejskiej”

Pouczenie

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

 

Przewodniczący Kolegium
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