
Nadzór Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  

nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych 

 

 W art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
1
 ustawodawca 

zawarł kompetencje rio do nadzoru nad uchwałami w sprawie podatków i opłat lokalnych, do 

których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa
2
. Uchwały te, jako akty 

prawa miejscowego, określone są w literaturze jako uchwały podatkowe. Należy zwrócić 

uwagę, iż żaden akt prawny nie zawiera definicji podatków i opłat lokalnych – pojęcie to 

występuje w art. 168 Konstytucji RP 
3
. W doktrynie przyjmuje się, iż do podatków i opłat 

lokalnych zalicza się świadczenia, które spełniają dwa kryteria: 

 stanowią dochód budżetu samorządowego, 

 jednostka samorządowa ma wpływ na ich konstrukcję prawną 
4
. 

 Przedmiotem uchwał podatkowych jest wprowadzenie opłat, ustalenie stawek 

podatków i opłat, zwolnień oraz ulg podatkowych, a także określenie trybu i warunków ich 

płatności. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie przez organy stanowiące.  

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu bada legalność uchwał związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 

– Ordynacja podatkowa. W wyniku wątpliwości dotyczących określenia właściwego organu 

nadzoru dokonującego oceny legalności uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi, Minister Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 1 lutego 2013 r. stanął na 

stanowisku, że uchwały które mają analogiczny charakter jak podatki i opłaty lokalne badają 

regionalne izby obrachunkowe. Argumentując powołał się na stanowisko Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt I SA/LU 932/12) który stwierdził, że uchwała 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanymi przez właściciela nieruchomości, podejmowana na podstawie art. 6m 

znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach podlega nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych, a przedmiot uchwały 

mieści się w  pojęciu „sprawy podatków i opłat lokalnych”, o których mowa w art. 11 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych.  

W związku z tym pismem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu sprawuje 

również nadzór nad uchwałami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

w sprawie: 

 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne, 

 wyboru metody ustalenia opłaty za odpady komunalne,  

 ustalenia stawki opłaty za odpady komunalne,  

 określenia terminu uiszczenia opłaty za odpady komunalne,  

 inkasa opłaty za opady komunalne.  
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 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w okresie od września 2012 r. 

do czerwca 2013 r. zbadało 452 uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych (w tym 207 

uchwały w sprawie gospodarki odpadami). 

 Badając uchwały, Kolegium zwracało uwagę na treść podjętego aktu, kompetencje 

organu do podjęcia aktu oraz na dochowanie ustawowego trybu ogłoszenia uchwały  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i jej wejścia w życie. 

 

 W 9 uchwałach (2 % ogółu uchwał) znalazły się zapisy naruszające prawo, skutkujące 

orzeczeniem ich nieważności w części, poprzez: 

 ustalenie przez organ stanowiący rocznej stawki podatku od środków transportowych  

w wysokości wyższej, niż maksymalna stawka określona w ustawie o podatkach  

i opłatach lokalnych, co jest niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 4 a także z art. 10 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
5
 - 3 przypadki. 

Kolegium stwierdziło, że w art. 10 ust. 1 uopl ustawodawca przekazał organowi 

stanowiącemu kompetencje do określania, w drodze uchwały, wysokości stawek podatku 

od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania określonych w art. 8 tej 

ustawy. Rada podejmując stosowną uchwałę ustaliła roczne stawki podatku od środków 

transportowych w wysokości wyższej niż określone wysokości w ustawie. Ponadto 

Kolegium zauważyło, że stawki podatku od środków transportowych określane przez radę 

w uchwale nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych, ani nie mogą być niższe od 

stawek minimalnych ustalonych w ustawie, 

 określenie przez organ stanowiący postanowienia w brzmieniu „z mocą obowiązującą od 

dnia 1 lipca 2013 roku”, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych
6
 - 3 przypadki. 

Kolegium stwierdziło, że w art. 4 ust. 1 uam ustawodawca określił, że akty normatywne, 

ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich 

ogłoszenia, chyba że akt normatywny określi dłuższy termin. W ocenie Kolegium brak 

jest podstawy prawnej dla nadania mocy obowiązującej uchwale terminu późniejszego niż 

termin, w którym nałożone zostały na mieszkańców obowiązki wynikające z tej uchwały, 

 postanowienie organu stanowiącego o wprowadzeniu zapisu, że „zwolnienie, o którym 

mowa w ust. 1, przysługuje od jednego psa w danym gospodarstwie domowym”, co 

narusza art. 19 pkt 3 uopl. 

Zdaniem Kolegium, art. 19 pkt 3 uopl daje radzie upoważnienie do zwolnień ścisłe 

przedmiotowych. A zatem w ramach kompetencji rady nie mieści się dokonanie przez 

radę modyfikacji zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, 

 postanowienie organu stanowiącego o zamieszczeniu w deklaracji oświadczenia  

o odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 1 
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Kodeksu karnego, co narusza art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach
7
 - 3 przypadki. 

Kolegium wskazało, że art. 233 § 1 Kodeksu karnego przewiduje możliwość odebrania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Warunkiem odpowiedzialności,  

o której mowa w art. 233 § 1 Kodeksu karnego jest, by przepis ustawy przewidywał 

możliwość odebrania takiego oświadczenia. Delegacji takiej nie zawierają przepisy ustaw 

powołanych w podstawie prawnej uchwały organu stanowiącego, 

 ujęcie w treści  „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie 

której powstają odpady komunalne” oraz „Deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na 

terenie której powstają odpady komunalne” obowiązku składania deklaracji do „nie 

częściej niż 1 raz na kwartał”, co narusza art. 6m ucpg - 3 przypadki. 

Zdaniem Kolegium organ stanowiący nie może nałożyć obowiązku składania deklaracji 

„nie częściej niż 1 raz na kwartał” w sytuacji, gdy art. 6m ucpg zawiera postanowienia  

o obowiązku ich składania w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, a w przypadku zmiany danych należy złożyć deklarację w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia zmiany. 

 postanowienie przez radę gminy o miejscu składania deklaracji wskazanym w odrębnym 

obwieszczeniu Zarządu Związku udostępnionym na stronie Związku w Biuletynie 

Informacji Publicznej, co narusza 6n ust. 1 ucpg. 

Kolegium stwierdziło, że brak jest podstaw prawnych do scedowania na Zarząd Związku 

obowiązków wskazanych w art. 6n ust. 1 ustawy odnoszących się do zawarcia  wyłącznie 

w uchwale wskazanej w cyt. przepisie informacji o miejscu składania deklaracji.  

Powyższe narusza w sposób istotny art. 6n ust. 1 ustawy, 

 postanowienie organu stanowiącego, iż „opłaty nie nalicza się na trzecie i kolejne dziecko 

niepełnoletnie oraz uczące się i niepracujące w wieku do 25 lat”, co narusza art. 6k  

w związku z art. 6j i art. 6i ucpg. 

Kolegium stwierdziło, że ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego do 

zaniechania naliczania opłaty w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 

sytuowanych w uchwale, 

 ustalenie zawarcia w treści „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady 

komunalne” oraz w „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie której 

podstawią odpady komunalne” postanowień odnoszących się do nieuwzględniania przy 

deklarowaniu liczby osób zamieszkałych nieruchomość „osób, o których mowa w § 4 ust. 

2 uchwały”, co narusza art. 6i w związku z art. 6k i art. 6j ucpg. 
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Kolegium stwierdziło, że rada w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęła, że opłata od właścicieli nieruchomości 

na której zamieszkują mieszkańcy będzie obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość i postanowiła o zaniechaniu opłaty na trzecie  

i kolejne dziecko niepełnoletnie oraz uczące się i niepracujące w wieku do 25 lat. 

Ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego do zaniechania naliczania opłaty  

w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń sytuowanych w uchwale. Ponadto rada ma 

obowiązek ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla każdej osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość niezależnie ode jego cech podmiotowych. 

 

 Żadna jednostka samorządu terytorialnego nie wniosła skargi do WSA na podjęte 

przez Kolegium rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał podatkowych. 

 

 

       Zatwierdziła              Opracowała 

Alicja Zembaczyńska       Magdalena Adamska 

 


