UCHWAtA Nr 145 12013
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GORZE
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 1 w zwiqzku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 pazdziernika 1992 L 0 regionalnych izbach obrachunkowych G.t. Oz. U. z 2012 L,
poz.1113) i art. 91 us!. 1 ius!. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzqdzie
gminnym G.t. Oz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.), po przeprowadzeniu
post~powania nadzorczego w przedmiocie zgodnosci z prawem Uchwaly Nr
XXVI/202/13 Rady Gminy Brody z dnia 28 maroa 2013 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokosci stawki tej oplaty stwierdza
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze
niewaznosc badanej uchwaly w cz~sci dotyczl\cej zapisu zawartego w § 3 ust.2
z powodu naruszenia art. 7 i art. 94 ustawy z dnia 2 kwletnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Oz. U. Nr 78 poz. 483, z poin.zm.), art. 6
k usl 1 pkt 1, art. 6 just. 2a w zwil\zku z art. 6 just. 1 i ust. 2 i art. 6 k ust. 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzl\dku w
gminach (j.t. Oz. U. z 2012 r., poz. 391 z pozn. zm.).
UZASADNIENIE

Uchwalq Nr XXVI/202/13 Rada Gminy Brody z dnla 28 marca 2013 r.
dokonaia wyboru melody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalita wysokosc stawki tej opiaty. przedmiotowa uchwala
wplyn~ta do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze w dniu
5 kwietnia
2013 r.
Kolegium Izby dokonujqc oceny legalnosci tej uchwaly stwierdzito, ze zapis
dokonany w § 3 ust. 2 0 tresci: "W przypadku rodzin wiefodzietnych
posiadajctcych 3 i wi~cej dzieci do 18 roku zycia miesittczna oplata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od wtascicieli nieruchomosci
zamieszkalych stanowic bttdzie iloczyn liczby mieszkanc6w zamieszkuj<tcych
dan<t nieruchomosc oraz 70 % stawki oplaty okreslonej w § 2 ust.2 pod
warunkiem rzeczywistego zbierania odpadow w sposob se/ektywny" narusza
obowiqzujqce przepisy prawa w tym zakresie.
Zgodnie z art. 7 cyt. wyzej ustawy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej organy
wladzy publicznej dziatajq na podstawie i w granicach prawa. Nie mogq zatem
podejmowac dzialan faktycznych ani prawnych, ktore nie znajdujq umocowania w
przepisach prawa powszechnie obowiqzujqcego, 0 kt6rych stanowi art. 87 ustawy
Konstytucji RP.
W swietle natomiast art. 94 Konstytucji RP organy samorzqdu
terytorialnego na podstawie i w granicach upowaznien zawartych w ustawie
ustanawiaj<t akty prawa miejscowego, obowiqzujqce na obszarze dzialania tych
organow. Zasady i tryb wydawania aktow prawa miejscowego okresla ustawa. W

swietle art. 40 us!. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. 0 samorzetdzie gminnym, na
podstawie upowatnien ustawowych gminie przystuguje prawo stanowienia aktow
prawa miejscowego na obszarze gminy jak~ jest Gmina Brody. Zakwestionowany
zapis badanej uchwaty nosi taki charakter, bowiem obowietzywae ma na terenie
Gminy Brody, zawiera normy prawa 0 charakterze generalnym i abstrakcyjnym. W
zwietzku z tym nie moget wykraczae poza zakres upowatnienia ustawowego.
Upowatnienie ustawowe do stanowienia
przedmiotowego aktu prawa
miejscowego jakim jest badana uchwata stanowiet normy prawa okreslone w ustawie
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach O. t. Oz. U. z
2012 r. pOZ. 391, z p6Zn. zm.), a w szczegolnosci art. 6 k ust. 1 pkt 1, art. 6j ust. 2a,
w zwi~zku z art. 6j us!. 1 i ust. 2 oraz 6 k ust. 2 tej ustawy.
W swietie art. 6k ust. 1 pkt 1 tej ustawy rada gminy w drodze uchwaty dokona
wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sposrod
metod okreslonych wart. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawk~ takiej oplaty. Przepis
dopuszcza stosowanie wif;cej nit jednej metody ustalenia oplat na obszarze gminy.
Zgodnie z art. 6j ust. 2a ww. ustawy rada gminy mote zrotnicowae stawki oplaty
w zaletnosci od powierzchni Jokalu mieszkaJnego, liczby mieszkancow
zamieszkujetcych nieruchomose, odbierania odpadow z terenow wiejskich lub
miejskich, a takte rodzaju zabudowy.
W przypadku nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujet mieszkancy ( art. 6c ust.1
ustawy) oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1. liczby mieszkanc6w zamieszkujl:\.cych dan~ nieruchomose, lub
2. iloczyn zutytej wody z danej nieruchomosci, lub
3. powierzchni lokalu mieszkalnego
- oraz stawki oplaty ustalonej na podstawie art. 6k us!. 1 tejte ustawy. W przypadku
ww. nieruchomosci rada gminy mote r6wniet uchwalie jednl:\. stawk~ oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Rada gminy, okreslajetc stawki oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi bierze pod uwag~, zgodnie z norm~ prawnet okreslonq wart. 6k ust. 2
ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach: liczb~ mieszkanc6w
zamieszkujl:\.cych danet gmin~, ilose wytwarzanych na terenie gminy odpadow
komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. 0 ktorych mowa wart. 6r ust. 2 tej ustawy. przypadki. w kt6rych
wtasciciele nieruchomosci wytwarzajet odpady nieregularnie. w szczeg61nosci to, ze
na niektorych nieruchomosciach odpady komunalne powstajq sezonowo.
Rada gminy okresli nitsze stawki optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeteli odpady komunalne zbierane i odbierane Sq w spos6b selektywny
( art. 6k us!. 3 ustawy).
Rada gminy w swietle ust. 4 art. 6k cyt. wytej ustawy 0 utrzymaniu czystosci i
porzetdku w gminach, okreslajetc warunki opta! zgodnie z metodet. 0 kt6rej mowa w
art. 6j ust. 1 i 2 tej ustawy mote r6tnicowac stawki optat. wprowadzajl:\.c zwolnienia
przedmiotowe. ustanawiajetc doplaty dla wtascicieli nieruchomosci, 0 ktorych mowa w
art. 6c us!. 1 tej ustawy, spetniajetcych ustalone przez niq kryteria lub okreslic
szczegolowo zasady ustalania tych oplat.

•
W swietle powyzszego Rada Gminy, r6znicuj<tc podmiotowo stawki oplaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, ze wzgl~du na wiek osoby
zamieszkuj<tcej dan<t nieruchomosc naruszyla przepisy prawa obowia,zuja,ce w tym
zakresie, cytowane wyzej, w szczeg61nosci art 6j ust. 2a ustawy 0 utrzymaniu
czystosci i porz<tdku w gminach, kt6ry okresla zamkni~ty katalog przeslanek
r6znicowania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej G6rze orzeka jak w sentencji niniejszej uchwaly.
Na niniejsza, uchwal~ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
G6rze, sluZy Gminie prawo zlozenia skargi do Wojew6dzkiego Sa,du
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30
dni cd daty dor~czenia uchwaly.
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