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W nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 23 czerwca 2022 r. (numer GO.7000.2.2022), 
dotyczącego stosowania przepisu art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach1 uprzejmie wyjaśniam, co następuje. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie na mocy art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 
7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych2 udziela wyjaśnień w sprawach 
dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych. W Biuletynie Informacji Publicznej 
Izby zamieszczono stosowny druk wniosku o udzielenie wyjaśnień, ułatwiający prawidłowe 
sformułowanie wniosku, w tym przedstawienie przez wnioskującego stanu faktycznego oraz stanu 
prawnego, na tle których zrodziły się wątpliwości, proponowanego rozwiązania sprawy, ze 
wskazaniem podstawy prawnej takiego rozwiązania, zaopiniowanego przez obsługę prawną 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz jasnego wskazania zaistniałych wątpliwości. 

Odnosząc się do treści złożonego zapytania Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, że 
ustawodawca w art. 6j ust. 3f ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
przewidział możliwość zastosowania ograniczenia miesięcznej kwoty opłaty (tj. nie więcej niż 
7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo 
domowe) wyłącznie do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednocześnie określił 
ten próg jako górną granicę miesięcznej opłaty ponoszonej przez poszczególne gospodarstwa 
domowe, nie wyłączając jego zastosowania do nieruchomości zamieszkiwanych przez 
mieszkańców, których tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego stanowi umowa najmu 
lub pokrewna. W celu zastosowania ww. przepisu istotne znaczenie stanowi cel wynajmowania 
nieruchomości – zamieszkiwanie, tj. przebywanie na określonym terenie z zamiarem stałego 
pobytu. Z uzasadnienia do projektu ustawy, w której wprowadzono ten zapis3 wynika, że 
zamierzonym przez ustawodawcę celem było unikanie nieproporcjonalnie dużego obciążania 
mieszkańców opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym samym  ,,ograniczenie 
możliwości naliczania niewspółmiernych opłat pobieranych od mieszkańców, wynikających np. z 
sezonowego, większego zużycia wody, awarii instalacji”.  

Należy również zauważyć, że uwzględniając treść aktów prawa miejscowego 
obowiązujących w danej gminie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami – jej organ 
wykonawczy dysponuje ustawowymi uprawnieniami nie tylko do zweryfikowania danych 

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 1297
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 2137, ze zm.
3 www.sejm.gov.pl – druk numer 1275
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zawartych w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości, lecz także do ustalenia 
charakteru danej nieruchomości na potrzeby zastosowania danej metody obliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedstawiając powyższe stanowisko informuję, iż Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Szczecinie nie posiada kompetencji do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Zastępca Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Dawid Czesyk
(podpisano certyfikatem kwalifikowanym)
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