UCHWAŁA NR KI – 411/70/20
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie
z dnia 5 lutego 2020 r.
znak sprawy KI-43-079/10/20

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie działając na
podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz.
2137) oraz na zasadzie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.)
p os t a n a w ia
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności Uchwały NR XI/83/2019 Rady
Gminy Charsznicy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Charsznica, w części dotyczącej postanowień § 5, w zakresie słów: „z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.”.
UZASADNIENIE
Uchwała NR XI/83/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia
2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Charsznica wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
w dniu 23 stycznia 2020 r.
W podstawie prawnej podjętej uchwały Rada Gminy powołała się na przepisy art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) , art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
W § 5 NR XI/83/2019 Rady Gminy Charsznica z dnia 30 grudnia 2019 r.
postanowiono (cyt.): ,,Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2020 roku”
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego. Odnośnie zasad i trybu
ogłaszania aktów prawa miejscowego przepis art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym – odsyła do ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz.

1461) dalej: u.o.a.n.. Do zasad ogłaszania aktów prawa miejscowego zaliczyć należy
zasady dotyczące wejścia w życie norm wyrażonych w akcie prawa miejscowego.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 u.o.a.n., akty normatywne zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie
po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny
określi termin dłuższy.
Wejście w życie aktu normatywnego w świetle orzeczeń: Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 24 października 1995 r. (sygn. K 14/95, OTK 1995, nr 2, poz.
12) i Sądu Najwyższego (uchwała SN z dnia 24 maja 1996 r., I PZP 12/96, OSNAP
1997, nr 1, poz. 8) i nadanie mocy obowiązującej są zdarzeniami tożsamymi.
Uchwała Rady Gminy Charsznica XI/83/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 22 stycznia
2020 r. pod pozycją:723. Zatem stosownie do art. 4 u.o.a.n. powinna była wejść
w życie nie wcześniej niż w dniu 6 luty 2020 r.
Uwzględniając, iż opisana powyżej nieprawidłowość zapisu § 5 uchwały nosi
znamiona istotnego naruszenia prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie postanowiło wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności § 5
uchwały NR XI/83/2019 – w części wskazanej w sentencji niniejszego orzeczenia.
Jednocześnie Kolegium informuje, że posiedzenie w sprawie przedmiotowej
uchwały odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 10:25 w siedzibie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przy ulicy Kraszewskiego 36.
W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu,
którego uchwała jest rozpatrywana.

