UCHWAŁA NR XV.124.S.2019
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej
w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność § 3-5 uchwały Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej
w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uchwała Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej stawki wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w dniu 18 maja 2020 r.
Wymieniona uchwała budziła wątpliwości co do zgodności z prawem, w szczególności
z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.) z uwagi na przekroczenie w § 4 uchwały
maksymalnych stawek opłaty.
W związku z powyższym wszczęte zostało postępowanie nadzorcze, o czym jednostka
została powiadomiona z jednoczesnym wskazaniem terminu ostatecznego badania uchwały.
Kolegium Izby zbadało wymienioną uchwałę na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2020 r.
W posiedzeniu Kolegium nie uczestniczyli przedstawiciele jednostki, jednostka nie skorzystała
również z prawa złożenia wyjaśnień.
Kolegium zważyło co następuje:
Uchwała Nr XI.125.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej stawki należy do właściwości rzeczowej regionalnych izb
obrachunkowych z mocy art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.
W ocenie Kolegium uchwała podjęta została z istotnym naruszeniem przepisów
cyt. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W § 4 ust. 1 uchwały ustalone zostały stawki opłat za pojemniki o różnej pojemności.
Wysokość tych stawek przekracza stawki maksymalne, wyliczone proporcjonalnie od stawki
maksymalnej, ustalonej w art. 6k ust. 2a pkt 5 cyt. ostatnio ustawy za pojemnik o określonej
pojemności. Ustalenie w § 4 ust. 1 uchwały stawek opłat powyżej dopuszczalnej wysokości,
wynikającej z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy, stanowi istotne naruszenie powołanego przepisu
ustawy, implikujące stwierdzenie nieważności zakwestionowanego ustępu. Powyższe
rozstrzygnięcie wymusza stwierdzenie nieważności również ust. 2 ww. paragrafu, w którym
ustalono stawki opłat w przypadku nie wypełniania obowiązku segregowania odpadów,
albowiem wyeliminowany został punkt odniesienia dla ustalenia tych stawek, które w myśl
art. 6k ust. 3 cyt. ustawy mają zostać ustalone w granicach od dwu do czterokrotności stawek
ustalonych przez Gminę w przypadku segregacji. To z kolei dyktuje stwierdzenie nieważności
postanowień § 3 i 5 uchwały, odnoszących się do sposobu obliczania opłat od nieruchomości
niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, gdyż wskutek
stwierdzenia nieważności stawek opłat od nieruchomości niezamieszkałych – stały się one

bezprzedmiotowe. Ponadto ostatnio wymienione postanowienia uchwały zbytecznie
powtarzają przepisy ustawy, dodatkowo je modyfikując, jak w przypadku § 3, co pozostaje
w sprzeczności z § 4 ust. 1 w zw. z § 143 załącznika do rozporządzenia w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
Pozostałe postanowienia uchwały, w szczególności dotyczące stawek opłat, respektują
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym ustawą
z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniającą przedmiotową ustawę z dniem 6 września 2019 r. (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1579), toteż nie zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności uchwały w całości.
W tym stanie rzeczy Kolegium orzekło jak w sentencji.
Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
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