
Uchwała Nr 7/2020 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 9 marca 2020 roku 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/90/2020  Rady Miejskiej w Skalbmierzu z        
dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

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 art. 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 XXI/90/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 lutego 
2020 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

z powodu naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.). 

Uzasadnienie 

Uchwała Nr XXI/90/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie  
ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 18 lutego 2020 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 Skalbmierzu w § 1 badanej uchwały  w brzmieniu „ Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe , wykorzystywane 
jedynie przez część roku, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny – wysokości 
110,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe”. Podobne brzmienie zawiera § 2 badanej uchwały dotyczący 
podwyższonej stawki opłaty w sytuacji kiedy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny. 

Kolegium stwierdza, że w tej części treść § 1 i § 2 badanej uchwały jest niezgodna  z  art. 6j ust. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 z późn.zm.) stanowiącym, że „ W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada 
gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 
10 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem – za rok od 
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nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. 

Kolegium również stwierdza istotną wadę prawną w tytule uchwały Nr XXI/90/2020 z dnia 
13 lutego 2020 r. stanowiącym o ustaleniu ryczałtowej opłaty od domku letniskowego. 

W obowiązującym stanie prawnym gmina może pobierać wyłącznie jedną opłatę od całej 
nieruchomości, na której może być posadowionych wiele domków letniskowych. 

W związku z powyższym Kolegium orzekło jak w sentencji. 

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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