bR,

ab+tlultato

REGIO}IATNA IZBA OBRAff t,III(O\|iA
ul.

lve wroclawiu
Oi.r Oivriqcimski(h 5,5G069 Wrodaw

Wrociaw, dnia 29 paZdziemika 2020 r.

tel. 71 797 76 10
NrP

89G10-03-239, RE60N 930117015

K.WR.0000.1 17.2020

,O I
ha
tA

wt li
?,d/)

11ro

"

-)

.

Yltrz

Pan

Zbigniew Sienkiewicz
Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Glogowie

u'

Urz4d Miejski w G'logowie
Rynek 10
67-200 GT,OGOW

Szanowny P

W zalqczeniu przesylam uchwalq Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
m

117 /2020 z dnia 28 pazdziemika 2020

roku.
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OBRACHUNKOWEJ

Uchwala nr ll7 /2020
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu
z dnia 28 paiidziernika 2020 r.
w sprawie stwierdzenia niewaino6ci cz46ci uchwaly Rady Miejskiej w Glogowie nr XXXl23Ol20
z dnia 29 wne6nia 2020 r. w sprawie *ltroru metody ustalania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustal€nia w)Eokosci stawki tej oplaty, oraz ustalenia
wysokoici stawki oplaty za pojemnik lub wortk

l

Na podstawie an. 18ust. pkt 1w zwiqzkl z art. 11 ust. 1pkt5 ustawy z dnia 7 paidziemika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz.2137) oraz art. 91 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gnnnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Kolegium Regionalnej
Izby ObrachunJ<owej we Wroclawiu
stwierdza niewaino5t

w Glogowie w XXX{23OI2O z drua 29 wrzeinia 2020 r. w sprawie
wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysoko6ci
stawki tej oplaty, oraz ustalenia wysokoSci stawki oplaty za pojemnik lub worek, w zakresie
istotnego naruszenia art.6j ust. 3 w zwiqzku z an. 6k
wyrazu ,jednorazowy" w S 3 ust.2
- wobec
1996 r. o utrzymaniu czysto5ci i porz4dku w gminach (Dz.U.
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrze6nia
z 2O2O r. poz. 1439).
czqSci uchwaly Rady Miejskiej

Uzasadnienie
Uchwala Rady Miejskiej w Glogowie rr XXXl230l20 z dnia 29 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia wysoko5ci
stawki tej oplaty, oraz ustalenia wysokoici stawki oplaty za pojemnik lub worek wplynqla do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu w dniu 9 paZdziemika 2020 roku.
powolujqc siQ na przepisy an. 18 ust. 2
Przedmiotowq uchwalq Rada Miejska w Glogowie
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz an. 6k
ust. 1 pkt 1 i 2 w zwiqzku z an. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 w zwiqzku z a . 6k ust. 2a pkt 1, 4 i 5 oraz
art. 6k ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 wrze6nia 1996 r. o utrz).rnaniu czystoici i porzqdku w gminach
(Dz.U. z 2O2O r. poz. 1439), zwanej dalej ,,u.c.p.g" okrerilila dwie metody ustalenia oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy, ustalila stawki oplat dla nieruchomosci,
na kt6rych zamieszkujA mieszkafrcy oraz stawki oplaty za jednorazowy odbiSr pojemnika o okreflonej pojemnosci dla nieruchomo6ci niezamieszkalycil jak r6wnie2 zwolnila w czqici z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wla6cicieli nieruchomo6ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kt6rzy kompostujq bioodpady stanowiAce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

-

W badanej uchwale Rada Miejska w Glogowie zawarla m.in. nastepujEce regulacje:

,,! 3. Optata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez wla6cicieli nieruchomoici, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkafcy, a powstajA odpady komunalne, stanowi iloczyn
zadeklarowanej liczby pojemnik6w lub work6w z odpadami komunalnymi powstajQcymi na danej
nieruchomo6ci oraz stawki oplaty, okre5lonej w ust. 2.

2. Stawka oplaty za jednorazowy odbi6r pojemnika lub worka wynosi:

3. Okre6la siq stawkq oplaty podwyZszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je2eli
wla6ciciel nieruchomo6ci, o kt6rej mowa w ust. 1, nie wypelnia obowiqzku zbierania odpad6w
komunalnych w spos6b selektywny, w wysoko(ci trzykrotno5ci stawki, o kt6rej mowa w ust. 2, tj.:".
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Badajqc uchwalq, Kolegium Regionalnej lzby Obrachunkowej we Wroclawiu zwa2ylo, co nastqpule:

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. rada gminy ustala stawkq oplaty za pojemnik lub
worek o okre6lonej pojemno5ci, przeznaczony do zbierania odpad6w komunalnych na terenie nieruchomo6ci, z tym 2e w my6l an. 6k ust. 2a pkt 5 maksymalna stawka oplaty za odpady komunalne
zbierane i odbierane w spos6b selektyrvny za miesiac nie moze przekaczai 3,270 przecietnego
miesiqcznego dochodu rozporzqdzalnego na 1 osobq og6lem za pojemnik o pojernno6ci 1100 litr6w
lub l%o przeciqtnego miesiecznego dochodu rozporzqdzalnego na I osobq og6lem za worek o pojemnoSci 120 litr6w przeznaczone do zbierania odpad6w komunalnych nI terenie nieruchomo6ci;
za pojemniki lub worki o mniejszej lub wiqkszej pojemno6ci stawki oplat ustala siq w wysoko5ci
proporcjondlnej do ich pojemno(ci.
Spos6b obliczenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomo6ci niezamieszkalych uregulowany zostal w an. 6j ust. 3 u.c.p.g. Przepis ten okreila, i2 w przypadku
nieruchomo6ci, na kt6rej nie zamieszkuj4 mieszkafcy, oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemnik6w lub work6w, przeznaczonych do zbierania
odpad6w komurnlnych powstajEcych rn danej nieruchomoici, oraz stawki oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, o kt6rej mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2.

Z przywolanych pnepis6w wynika, 2e czestotliwo66 odbioru odpad6w nie jest elementem
ksaaltujqcym miesiqcznq wysokoSt oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O wysoko6ci
miesiecznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez wla6cicieli nieruchomo6ci, na kt6rych nie zamieszkujq rnieszkaricy, przesqdza stawka za pojernnik lub worek
o okre6lonej pojernnoici ustalona przez organ stanowiacy i zadeklarowana przez wla5ciciela nieruchomo5ci liczba pojemnikow lub work6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych
powstajEcych na danej nieruchomoSci. Wla(ciciel takiej nieruchomo6ci skladajqc deklaracjq ma
obowiqzek oszacowat ilo66 odpad6w powstajqcych na nieruchomoici w ciqgu miesiqca wyra2onq
w liczbie pojemnik6w lub work6w o okeilonej pojemno6ci, a w przypadku zmiany ilo6ci odpad6w
komunalnych powstajEcych na danej nieruchomodci zobowiqzany jest w my5l art. 6m ust. 2 u.c.p.g.
zlo2yi nowq deklaracjq.
Wprowadzone w $ 3 badanej uchwaly regulacje dotyczqce obliczania oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomo6ci, na kt6rych nie zamieszkujE mieszkaricy, naruszajq powolany an. 6j ust. 3 u.c.p.g., kt6ry wprost okresla jakie parametry norrnat)'\Mne stanowiq skladowe
oplaty. Na podstawie delegacji ustawowej zawanej w an. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. rada gniny zostala
upowazniona do okeSlenia jedynie stawki oplaty, tj. jednego z element6w oplaty. Okre6laj4c stawkq
za pojemnik/worek rada gminy winna uwzglqdni6 jedyne kryterium, jakim jest pojemnoSi, z tym 2e
wysokoSi stawki za miesiqc nie powinna przekroczyd maksymalnej stawki oplaty obliczanej na
podstawie art. 6k ust. 2a pkt 5 u.c.p.g. Ustalenie przez Radq Miejskq w Glogowie stawki oplaty
za jednorazowy odbi6r pojemnika lub worka oznacza, Le wysoko56 stawki oplaty za miesiEc jest
wynikiem przemnoirenia stawki za jednorazowy odbi6r oraz czqstotliwo6ci odbioru odpad6w i stanowi w istocie wprowadzenie kolejnego parametru w kalkulacjg wysoko6ci oplaty, tj. czqstotliwoici
odbioru pojemnika lub worka.

Jak stwierdzil Wojew6dzki S4d Administracyjny we Wroclawiu w wyroku z dnia 4 pa2dziemika
2017 r. sygn. akt I SfuWr 699/17 w przedmiocie uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej oplaty, ,,ustawodawca 1...J w an. 0j
ust. 3 uregulowa+ jednoznacznie jakie parametry norrnaty\^/ne stanowiE skladowe oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomo5ci na kt6rych nie zamieszkujE mieszkaficy, mianowicie sq to liczba pojemnik6w oraz stawka oplaty. Wprowadzenie przez gminQ uregulowania ustalajAcego stawkq oplaty za kaide opr6Znienie pojemnika z odpadami komunalnymi
o okre6lonej pojemno6ci z danej nieruchomo6ci, stanowi w istocie wprowadzenie kolejnego parametru tj. czestotliwo6ci odbioru pojernnika w miesiEcu, kt6re nale2y uznat [...] za przekroczenie
upowainienia ustawowego do kreowania aktu prawa miejscowego. Irmymi slowy, postanowienie [...1
uchwaly uzale2niajqce oplatq za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby pojemnikow
z odpadami powstalymi na danej nieruchomo:ici oraz od stawki oplaty za ka2de opr62nienie jednego
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pojemnika

a nie jak wynika z ustawy od zadeklarowanej liczby pojemnik6w oraz stawki oplaty

za pojemnik o danej polemnosci pozostaie w sprzeczno(ci z postanowieniem an. 6j ust. 3 u.c.p.g.".

Z4odne z art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz.4B3,zp6in. zm.) organy samorzEdu terytorialnego mogE ustanawiai akty prawa miejscowego na
podstawie i w granicach upowa2nieri zawartych w ustawie. W zwiqzku z powyLszym organ stanowiqcy jednostki samorzEdu terytorialnego nie moie wprowadza6 w akcie prawa miejscowego zapistiw
wykaczajqcych poza granice upowa2nienia ustawowego.

Maj4c powy2sze na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu orzeklo
jak w sentencji uchwaly.

Na niniejszA uchwalq Radzie Miejskiej w Glogowie przysluguje skarga, kt6rq wnosi siq do
Wojew6dzkiego Sqdu Administracyjnego we Wroclawiu, ul. Swiqtego Mikolaja 78179, za poirednictwem Kolegium Regiorulnej Izby Obrachunkowej we Wroclawiu, w terminie 30 dni od daty jej
dorqczenia.
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