
 

 

UCHWAŁA Nr IX/1009/2020 

z dnia 24 marca 2020 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie działając na podstawie 

art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), po zbadaniu uchwały Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej 

w Nowej Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

stwierdza nieważność badanej uchwały w części: 

1. w § 1 ust. 1 w zakresie wyrażenia „i Nr 2”; 

2. w § 1 ust. 1 pkt 2 w zakresie postanowienia „Załącznik Nr 2 – „Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne”, 

3. Załącznika Nr 2 – „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, 

4. w § 1 ust. 2 pkt 1 w zakresie wyrażenia „lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”, 

5. w § 1 ust. 2 pkt 2 w zakresie wyrażenia „lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości”, 

6. w § 4 uchwały w zakresie postanowienia „Traci moc uchwała Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Nowej 

Sarzynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 2976)”, 

7. W załączniku Nr 1: 

·w części B „Cel złożenia deklaracji” pierwszy kwadrat słów „powstania odpadów”, 

·w części D „Dane identyfikacyjne płatnika D.1. Osoba fizyczna rubryk „imię ojca” i „imię matki”, 

·w pouczeniu: pkt 2 ust. 1 postanowienia „pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

z powodu istotnego naruszenia art. 3 ust. 2 pkt 5, art. 6m ust. 1, 1b i 2 w związku z art. 6c ust. 2 i art. 6i 

ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 ze zm.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 marca 2020 r.

Poz. 1634



Uzasadnienie  

W dniu 2 marca 2020 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała 

Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając uchwałę w trybie nadzoru wszczęło 

uchwałą Nr VIII//877/2020 z dnia 10 marca 2020 r. postępowanie nadzorcze. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło następujący stan faktyczny: 

Rada Miejska w Nowej Sarzynie, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) 

oraz art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 

i Nr 2 do uchwały, przy czym w § 1 ust. 1 pkt 1 określono: Załącznik Nr 1 – „Deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. W § 1 ust. 1 

pkt 2 określono: Załącznik Nr 2 – „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy”. 

W § 1 ust. 2 uchwały określono miejsce oraz terminy składania deklaracji. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 

uchwały pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, natomiast nową 

deklarację, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości. W § 2 określone zostały warunki i tryb składania deklaracji określonych 

w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwały za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W § 4 uchwały zawarto postanowienie o utracie mocy uchwały Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Nowej 

Sarzynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

Zgodnie z postanowieniem § 5 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. 

W załączniku Nr 1 do uchwały ustalającym wzór „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w części B zawarto 

postanowienie: „Cel złożenia deklaracji: kwadrat pierwszy – pierwsza deklaracja (data powstania odpadów). 

W części D „Dane indentyfikacyjne płatnika” D.1. Osoba fizyczna” zawarto dwie rubryki służące do 

wykazania „Imienia ojca” i „Imienia matki”. W pouczeniu do tej deklaracji w pkt 2 ust.1 zawarto 

postanowienie dotyczące terminu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, zgodnie z którym „pierwszą deklarację [składa się] w terminie 14 dni od dnia powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych”. 

W załączniku Nr 2 ustalającym wzór „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” 

w części E zawarte zostały dwa oświadczenia: „odpady są zbierane w sposób selektywny” oraz „odpady nie są 

zbierane w sposób selektywny”. W części E.2 deklaracji „Dotyczy nieruchomości, na których powstające 

odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny”, zawarto rubryki służące do wyliczenia wysokości 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny. 

Uchwała Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 3 marca 2020 r. poz.1085. 
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Powody wszczęcia postępowania nadzorczego do uchwały Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej 

Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej były następujące: 

·w załączniku Nr 1 dotyczącym nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcu w rubryce B cel 

złożenia deklaracji ustalono, że składając pierwszą deklarację należy wskazać datę powstania odpadów 

komunalnych, a nie datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w części D Dane 

identyfikacyjne płatnika będącego osobą fizyczną zażądano podania danych (tj. imienia ojca i matki) 

wykraczających poza dane, których można żądać, określając wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W pkt 2 ust.1 pouczenia do tej deklaracji zawarto postanowienie dotyczące terminu składania deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którym pierwszą deklarację 

składa się w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, co jest 

sprzeczne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdyż w obowiązującym stanie prawnym tak 

określony termin złożenia pierwszej deklaracji odnosi się do nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

·W załączniku Nr 2 dotyczącym deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” w części E zawarte 

zostały dwa oświadczenia: „odpady są zbierane w sposób selektywny” oraz odpady „nie są zbierane w sposób 

selektywny”. Część E.2 deklaracji „Dotyczy nieruchomości, na których powstające odpady komunalne nie są 

zbierane w sposób selektywny”, a więc służy do wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Przyjmując, iż ta deklaracja ma 

obowiązywać tylko w okresie przejściowym, wynikającym z faktu dostosowywania regulacji do zmiany stanu 

prawnego, konieczne było wprowadzenie terminu obowiązywania przedmiotowego załącznika. W obecnie 

obowiązującym stanie prawnym założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest 

obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. 

W dniu 9 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przesłał drogą emailową wyjaśnienie 

w sprawie podjętych przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwał z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), organ stanowiący 

zobowiązany jest dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w terminie 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie przywołanej ustawy. Na sesji w dniu 24 lutego 2020 r. Rada Miejska 

w Nowej Sarzynie podjęła uchwałę Nr XVIII/201/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawki opłaty za pojemnik. Przywołana uchwała dokonała zmiany metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a pozostawiła w mocy 

postanowienia § 3 uchwały Nr VII/85/2029 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, dotyczące nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, regulujące metodę ustalenia opłaty i ustalające 

stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że podjęte na sesji 

w dniu 24 lutego 2020 r. i przywołane wyżej uchwały stanowią pierwszy etap dostosowujący do zmiany stanu 

prawnego. Kolejnym krokiem, zgodnie z przedłożonym wyjaśnieniem, będzie uchylenie uchwały obejmującej 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne. Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zamiar wyłączenia z gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wymusiła 

podjęcie uchwały Nr XVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

ustalającej odrębne wzory deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zauważając, że 

deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie w okresie dostosowującym, do dnia 

upływu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1634



Wszczynając postępowanie nadzorcze do przedmiotowej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej wyznaczyło czas do dnia 24 marca 2020 r. na usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości. 

W dniu 20 marca 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna przesłał drogą emailową kolejne 

wyjaśnienie, w którym zwraca się z prośbą o niestwierdzanie nieważności uchwały w całości, a jedynie 

w zakresie: 

1) rubryki B „Cel złożenia deklaracji” kwadratu „pierwsza deklaracja” słów „powstania odpadów”; 

2) rubryki D „Dane identyfikacyjne płatnika” w części D.1. „Osoba fizyczna”, słów; „Imię ojca” i „Imię 

matki”, 

3) w pouczeniu ust. 2. ewentualnie ust. 2 pkt 1. 

Stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/202/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wnioskowanym 

zakresie sprawi, że wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy będzie mógł zafunkcjonować. Nadto, Burmistrz oświadczył, że zostaną podjęte wszelkie działania 

informacyjne, zarówno ustne, jak i pisemne dotyczące terminów składania deklaracji, w tym przede wszystkim, 

że właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, pierwszą deklarację obowiązany jest złożyć 

w Urzędzie Miejskim w Nowej Sarzynie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

Z wyjaśnienia wynika, że podjęte zostały działania mające na celu doprowadzenie uchwały do stanu 

zgodnego z obowiązującym, w tym zakresie prawem. Przygotowany został projekt uchwały w sprawie wzoru 

deklaracji korygujący zakwestionowane zapisy. Wyznaczony został na dzień 13 marca 2020 r. termin 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie, jednakże ze względu na epidemię wywołaną przez 

koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Leżajskiego i zaleceniami zachowania szczególnych środków 

ostrożności w związku z odnotowaniem na tym obszarze przypadków zakażeń, sesja została odwołana na 

godzinę przed jej rozpoczęciem. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje: 

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady 

gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Przepisem 

rangi ustawowej, zawierającym upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do 

uchwalania aktu prawa miejscowego w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jest przepis art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy określa w drodze 

uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uwzględniając konieczność zapewnienia 

prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia 

składania deklaracji. 

1) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło stwierdzić nieważność w części:  

§ 1 ust. 1 w zakresie wyrażenia „i Nr 2”, § 1 ust. 1 pkt 2 w zakresie postanowienia „Załącznik Nr 2 – 

„Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne” i Załącznika Nr 2 – „Deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”, gdyż postanowienia te naruszają w istotny sposób art. 3 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), zgodnie z którym właściciele nieruchomości 

zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy. Tymczasem, w zakwestionowanych 

postanowieniach uchwały dopuszcza się możliwość nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Wprawdzie z wyjaśnień Burmistrza wynika, że 

postanowienia te mają mieć tymczasowy charakter, jednak w tej uchwale brakuje określenia terminu, do 

którego będą one obowiązywać na terenie Gminy Nowa Sarzyna. 
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Kolegium postanowiło stwierdzić nieważność również postanowienia § 4 uchwały dotyczącego utraty 

mocy obowiązywania uchwały Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, gdyż ogranicza on możliwość korzystania przez właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy ze wzoru deklaracji określonego w uchwale Nr VII/86/2019 Rady 

Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło stwierdzić nieważność 

postanowień: § 1 ust. 2 pkt 1 w zakresie wyrażenia „lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych”, § 1 ust. 2 pkt 2 w zakresie wyrażenia „lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości” oraz pouczenia w pkt 2 ust.1 „pierwszą deklarację 

składa się w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”, gdyż 

postanowienia te w istotny sposób naruszają art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach określający dla właściciela nieruchomości termin złożenia deklaracji, który jest liczony od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Natomiast termin do złożenia deklaracji 

liczony od dnia powstania odpadów na danej nieruchomości ma zastosowanie do nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

W związku ze stwierdzeniem nieważności Załącznika Nr 2 dotyczącego deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne zapis w uchwale odnoszący się do złożenia tejże deklaracji w zaistniałym 

stanie nie znajduje uzasadnienia. 

Pouczenie, zawarte w deklaracji skierowanej do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, w istocie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jest wadliwe i sprzeczne z art. 6m.ust.1 w związku z art. 6i 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowiło stwierdzić nieważność  

postanowień: w załączniku Nr 1, określającym wzór deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy w części D- „Dane identyfikacyjne płatnika będącego osobą fizyczną” zawarto 

wymóg podania danych osób składających deklarację, takich jak: imię ojca, imię matki, gdyż 

postanowienia te naruszają w istotny sposób art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, w myśl których rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących 

danych: 1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub 

siedziby; 2) adres nieruchomości; 3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 5) adres poczty elektronicznej 

właściciela nieruchomości; 6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;  

7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne. Informacje dotyczące imion rodziców nie są w szczególności niezbędne 

do wystawienia tytułu wykonawczego, o czym przesądza treść art. 27 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze. zm.). 

Mając na uwadze, powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a także 

nadzwyczajną sytuację jednostki wywołaną przez epidemię koronawirusa, orzekło jak w sentencji. 

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni 

od daty jej doręczenia.  

 PREZES 
 

 

dr Zbigniew K. Wójcik 
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