Uchwała Nr 842.76.2022
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec części uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
uchwala, co następuje:
wszczyna się postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności uchwały nr XLVI/256/2022
Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwalę w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w zakresie dotyczącym:
1) części E. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, E.2. Tytuł prawny, poz. 29A
Rodzaj nieruchomości, odnośnie kwadratu "na której znajduje się domek letniskowy lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe",
2) części J.1. Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
z powodu naruszenia art. 6m ust. 1a w związku z art. 6j ust. 3bc ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297).
UZASADNIENIE
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie po zbadaniu doręczonej w dniu
22 czerwca br. uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski, o której mowa w sentencji, uznało, że została
ona podjęta w części z istotnym naruszeniem prawa.
Badaną uchwałą Rada Gminy Radzyń Podlaski dokonała zmiany załącznika nr 1 Wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do uchwały w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, która polega m.in. na wprowadzeniu zapisów dotyczących nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe. Oceniana uchwała, zgodnie z treścią § 3, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
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jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Uchwała została ogłoszona
15 czerwca br. (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3189), co oznacza, że weszła w życie 30 czerwca br.
Zmiany zostały dokonane w związku z podjętą na sesji 14 czerwca br. uchwałą
nr XLVI/252/2022 Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty
i ustalenia stawki za pojemnik oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W ocenie Kolegium wprowadzona regulacja w części J.1. Dotyczy nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, poprzez wskazanie w poz. 36. Ryczałtowa opłata za rok, przyjętej przez Radę Gminy
w dniu 14 czerwca br. stawki, tj. 206,19 zł, narusza art. 6j ust. 3bc ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297). Przepis ten stanowi, że
uchwała, o której mowa w ust. 3b, tj. dotycząca uchwalenia przez radę rocznej stawki ryczałtowej za
domek letniskowy albo za inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku. Wobec niezachowania terminu do
uchwalenia tej stawki (uchwalona 14 czerwca br.), brak jest podstaw do umieszczania jej
w deklaracji, która ma być stosowana od dnia wejścia w życie ocenianej uchwały, tj. od 30 czerwca br.
Z uwagi na brak stawki (ustalona nowa stawka nie może - jak wskazano wyżej – być zastosowana w
roku bieżącym, natomiast innej stawki gmina nie posiada), a tym samym brak możliwości
zadeklarowania opłaty od domków letniskowych czy też nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, za niezasadne uznać należy pozostałe postanowienia Rady Gminy
dotyczące takich nieruchomości, określone w części J.1. oraz w części E. Dane nieruchomości, na
której powstają odpady komunalne, E.2. Tytuł prawny, poz. 29A Rodzaj nieruchomości, odnośnie
kwadratu "na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe". Naruszają one przepis art. 6m ust. 1a ww. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, który stanowi, że deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Kolegium RIO w Lublinie informuje, że w toku postępowania nadzorczego Rada Gminy
Radzyń Podlaski, w terminie do 18 lipca 2022 r., może złożyć na piśmie stosowne wyjaśnienie bądź
dodatkowe informacje, mające istotne znaczenie dla sprawy, może też - uznając przytoczone wyżej
racje prawne - dostosować kwestionowaną część uchwały do przepisów prawa.
19 lipca 2022 r. o godz. 9:50 w siedzibie RIO w Lublinie, odbędzie się posiedzenie Kolegium, na
którym będzie rozpatrywana sprawa stwierdzenia nieważności kwestionowanej części uchwały Rady
Gminy Radzyń Podlaski. Na podstawie art. 15 zzx oraz art. 15 zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, posiedzenie to
odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej (tryb zdalny). Informujemy, iż upoważniony przedstawiciel Gminy ma
prawo uczestniczenia w tym posiedzeniu, po uprzednim zgłoszeniu takiej gotowości. Kwestie
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techniczne związane z ewentualnym udostępnieniem możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu
Kolegium należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Izby – p. Andrzejem Kowalskim (nr telefonu
665 602 468). Przebieg posiedzenia będzie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk.
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Otrzymuje:
1. Rada Gminy Radzyń Podlaski
2. Wójt Gminy Radzyń Podlaski

