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Pan Bogdan Wenta
Prezydent Mtasta Kielce

Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem z dnia 05.12.2019 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 09.12.2019 roku, zwrocit si§ Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytania:

1. Czy ustalenie naleznosci Gminy Kielce z tytulu opiat za gospodarcwanie odpadami komunalnymi
w wysokosci nizszej niz wynikaj^ca z prawidlowego obliczenia, ktore ma na celu zabezpieczenie kosztow
realizacji zadania gminy, stanowi naruszenie dyscypliny finans6w pubiicznych?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Prezydent Miasta Kielce moze bye
odpowiedzialny za naruszenie dyscypliny finansow pubiicznych w przypadku nieprawidlowego ustalenia
stawki opIat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokosci nizszej niz wynikajqca
z prawidlowego obliczenia?

Odpowiadaj^c na postawione pytania informuj?, ze organem orzekaj^cym w sprawach
0 naruszenie dyscypliny finansow pubiicznych na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. 0 odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finans6w pubiicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1440) jest w I instancji Komisja Orzekaj^ca przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
Poza kompetencjami RIO w Kielcach znajduje si? wi?c odpowiedz na wskazane na wst?pie pytania
dotycz^ce przedmiotu naruszenie dyscypliny finansow pubiicznych.

Odnosz^c si? jednakze do zagadnienia dotycz^cego ustalania opIat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wskazac nalezy na nast?puj^ce okoliczno§ci.

Zadania wlasne gmin w zakresie utrzymania czysto^ci i porzci_dku, w tym gospodarowania odpadami
komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z2019 r. poz. 2010), dalej u.u.c.p.g.
Jak wynika z art. 6k ust. 2 pkt 3 u.u.c.p.g., rada gminy, okreslaj^c stawki opiaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, bierze pod uwag? koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, o ktorych mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d.
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Zgodnie zas z art. 6r ust. 2-2b i 2d u.u.c.p.g.:
Z pobranych opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ktore obejmujq koszty:
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadow komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktow selektywnego zbierania odpaddw komunalnych;
- obslugi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawldtowego post^powania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina moze pokryc:
- koszty wyposazenia nieruchomoSci w pojemniki lub worki do zbierania odpadow komunalnych oraz
koszty utrzymywania pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, porz^dkowym I technicznym.
- koszty utworzenia i utrzymania punktdw napraw i ponownego uzycia produktow lub cz^^ci produktdw
nieb^d^cych odpadami.
- koszty usuni^cia odpaddw komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich sktadowania i
magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W zamian za pobran^ oplat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia wlascicielom
niemchomosci pozbywanie si? wszystkich rodzajow odpaddw komunalnych, przy czym rozumie si? przez
to odbieranie odpaddw z terenu nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 6c ust. 1 i 2 u.u.c.p.g, przyjmowanie
odpadow przez punkty selektywnego zbierania odpadow komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania
tych odpadow przez gmin? w inny spos6b.

Stosownie do art. 6 ust. laa u.u.c.p.g., 6rodki z opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie
mogq bye wykorzystane na cele niezwi^zane z pokrywaniem kosztow funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Powolane wyze] przeplsy potwierdzaj^ ze co do zasady wplywy z oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi maj^ pokrywac wszystkie potrzeby wydatkowe systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi winny by6 zbilansowane, tj.
wplywy z oplat majX pokrywac wydatki na funkcjonowanie systemu. Ustaione przez rad? gminy opiaty
winny zabezpieczac pokrycie kosztow funkcjonowania systemu. Zatem rada gminy uchwalaj^c wysoko^6
stawek opiaty za gospodarowanie odpadami musi dokona6 rzetelnej kalkulacji wysokoSci stawek, tak aby
pokrywaly one rzeczywiste roczne koszty zwi^zane z funkcjonowaniem systemu. Od powyzszej zasady
bilansowania si? systemu mozliwe s^ wyj^tki polegajqce na zwalnianiu lub obnizaniu stawek oplat,
jednakze musz?_ one wynika6 z przepisow u.u.c.p., czego przykladem jest
art. 6k ust. 2b, ust. 4 i ust. 4a u.u.c.p.g. W takiej sytuacji powstal^ roznic? gmina musi pokryc z innych
srodkow. Prawidlowo ustaione wydatki przeznaczone na funkcjonowania systemu nalezy wykaza6
w budzecie gminy. Na realizacj? rzetelnie zaplanowanych w budzecie gminy wydatkdw dotyczqcych
funkcjonowania systemu nalezy zaplanowa6 dochody z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w tozsamej wysokosci.

Dodatkowo nalezy zauwazy6, iz istotne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi nast^ily od dnia 6 wrzesnia 2019 roku. W tym dniu weszia w zycie ustawa z dnia 19 lipca
2019 r. 0 zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach oraz niektdrych innych ustaw



(Dz. U. z 2019 r., poz. 1579). Jak wynika z art. 9 ust. 1 przepis6w przejsciowych, gminy maj^obowi^zek
dostosowania uchwal podj^tych w starym stanie prawnym w terminie 12 miesi^cy od dnia wej^cia w zycie
nowelizacji.

Jednoczesnie pragn? podkre§lic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, kt6ra nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zuj^cej wykiadni
przepisow prawa.
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