
 
 

UCHWAŁA NR 13.223.2020 
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

w sprawie: stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVI.155.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz wskazania naruszenia prawa. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 3 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Orzeka o nieważności w części uchwały Nr XVI.155.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 
30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
tj. § 2 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust. 1 w związku z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 

2. Wskazuje, iż uchwała Nr XVI.155.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej została wydana 
z nieistotnym naruszeniem prawa, tj. art. 6k ust. 4a w związku z art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

§ 2. 1. Od niniejszej uchwały, w zakresie orzeczenia nieważności, o którym mowa § 1 ust. 1, przysługuje 
Gminie Mińsk Mazowiecki skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 
30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

2. W zakresie wskazania nieistotnego naruszenia prawa, o którym mowa § 1 ust. 2, na niniejszą uchwałę 
Gminie Mińsk Mazowiecki nie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. 

Uzasadnienie  

W dniu 5 maja 2020 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr 
XVI.155.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych ww. uchwała podlega 
nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 

 Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustaliło 
i zważyło, co następuje. 
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Rada Gminy Mińsk Mazowiecki w przedmiotowej uchwale określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, stanowiący Załącznik Nr 1 do tej uchwały (§ 1 uchwały). 

W § 2 badanej uchwały Rada Gminy Mińsk Mazowiecki wskazała, cyt.: „Podstawowymi danymi do 
weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym jest: 

 1) prowadzony przez Urząd Gminy rejestr ewidencji ludności, 

 2) prowadzona przez Urząd Gminy ewidencja podatkowa, 

 3) raport podmiotu wykonującego odbiór odpadów w formie selektywnej o rzetelności dokonywania 
segregacji odpadów”. 

W ocenie Kolegium Izby postanowienia § 2 badanej uchwały, przekraczają upoważnienie ustawowe, 
wynikające z art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ dotyczą sfery 
wykonawczej, a więc weryfikacji danych zawartych w deklaracji, w tym działań, o których mowa w art. 6o 
ust. 1 ustawy, zmierzających do określenia i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w prawidłowej wysokości. Regulacje te (§ 2) nie powinny być umiejscowione w badanej uchwale. 

Ponadto Kolegium Izby zwraca uwagę, że Rada Gminy Mińsk Mazowiecki we wzorze deklaracji, 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do badanej uchwały, nie uwzględniła rubryki przewidującej zwolnienie w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. 

Należy zwrócić uwagę, że z dniem 6 września 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), dodano 
- do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -przepisy art. 6k ust. 4a, które obligują 
organ stanowiący do wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem obligatoryjnym. Z uwagi na fakt, iż deklaracja zawiera dane 
niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także powinna zapewniać prawidłowe obliczenie wysokości 
opłaty, stąd też w ocenie Kolegium Izby powinna również zawierać postanowienia o zwolnieniu w części 
z opłaty, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W ocenie Kolegium Izby brak tych uregulowań w badanej uchwale, stanowi nieistotne naruszenie art. 6k 
ust. 4a w związku z art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W myśl art. 11 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w przypadku nieistotnego naruszenia 
prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się 
do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa. 

W tym stanie faktycznym i prawnym, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak 
w sentencji uchwały. 

  
 

Przewodniczący 
 
 

Wojciech Tarnowski 
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