
 

 

UCHWAŁA Nr 10.218.2013 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE 

z dnia 7 maja 2013 r. 

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka  

z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. 

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r., poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:  

§ 1. Orzeka o nieważności § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 

2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

stawki takiej opłaty, z powodu istotnego naruszenia art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.).  

§ 2. Na niniejszą uchwałę służy Gminie Somianka skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie, w terminie 30 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem tutejszego Kolegium.  

Uzasadnienie 

W dniu 12 kwietnia 2013r. doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Uchwałę  

Nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty. Badając wskazaną uchwałę 

Kolegium ustaliło, co następuje:  

Badaną uchwałą Rada Gminy Somianka dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustaliła stawki 

tej opłaty.  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma liczby gospodarstw domowych 

prowadzonych na terenie danej nieruchomości, obliczonych według stawek opłaty określonych w § 3 albo 

w § 4. Przepis ten został zredagowany w sposób niezrozumiały, a ponadto z naruszeniem art. 6k ust. 1 pkt 1 

ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Zgodnie bowiem z wyżej powołanym przepisem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada 

gminy ma obowiązek dokonania w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Przepis ten jak też żadne inne przepisy ww. ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie upoważniają natomiast rady gminy do określenia wysokości 

ww. opłaty.  

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak 

w sentencji. 

  

 Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium: 

Teresa Gołębiewska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 9215
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