
Uchwała Nr XLIII/566/14
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania  Pawła Kuźmińskiego z 11 marca 2014 r. do usunięcia naruszenia 
prawa uchwałą nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014 r.

    Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (t. j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Nie uwzględnia się wezwania Pawła Kuźmińskiego do usunięcia naruszenia prawa  uchwałą Nr XL/527/14 
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014 r. w zakresie obejmującym pkt 1 wezwania 
z 11 marca 2014 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Przewodniczący Rady Miejskiej
             dr inż. Marek Profaska



Uzasadnienie

do uchwały w sprawie do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XL/527/14 Rady Miejskiej w 

Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2014 r.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach stwierdza, co następuje:

Pismem z 13 marca 2014 r. Pan Paweł Kuźmiński wezwał Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach 

do usunięcia naruszenia prawa uchwałą  nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

z 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zakresie:

1. określenia w literze E kolumna c, lit. F kolumna c, obowiązku zaokrąglania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pełnych złotych,

2. zróżnicowania sposobu obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

a nieruchomościami zabudowanymi budynkami innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne,

3. sposobu obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnionej 

od częstotliwości odbierania odpadów.

Wezwanie Pana Kuźmińskiego w zakresie zaokrąglania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nie zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów:

Na podstawie art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399   z późn. zm.), w sprawach dotyczących opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Stosownie do art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki 

za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom 

czy inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 

50 groszy pomija się,   a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Zaokrąglenia podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa 

w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej). 

Z powołanych przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że jedynie „opłaty, o których mowa w przepisach 

o podatkach i opłatach lokalnych” , nie podlegają zaokrągleniu.

Należy zwrócić uwagę, że pojęciem opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach 

lokalnych, Ordynacja podatkowa posługuje się także w art. 2 § 1 pkt 3. Stanowi on, że przepisy ustawy 

stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których  mowa w przepisach o podatkach i opłatach 

lokalnych. Z treści powołanego przepisu wynika, że opłaty ( w tym przypadku –  opłaty skarbowej) 

uregulowanej          w innej ustawie niż ustawa z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U z 2010 poz. 613,z późn. zm.) nie można zaliczać do opłat, o których mowa w przepisach o 

podatkach i opłatach lokalnych. Tożsame stanowisko zaprezentował Minister Finansów w piśmie z dnia 17 

października 2013 r. skierowanym do Pana Ryszarda Pawła Krawczyka Przewodniczącego Krajowej Rady 

Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wyłączenie z art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej 



od zasady zaokrąglania obejmuje tylko opłaty, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, 

tj. opłatę targową, miejscową, uzdrowiskową i od posiadania psów. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jako opłata uregulowana w innej ustawie, nie mieści się w tym wyłączeniu, wobec tego 

podlega zaokrągleniu na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 6q ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Reasumując, wyłączenie od zasady zaokrąglania z art. 63  § 2 Ordynacji podatkowej obejmuje 

tylko opłaty,   o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jako opłata uregulowania w innej ustawie, nie mieści się w tym wyłączeniu, wobec 

czego podlega zaokrąglaniu na podstawie art.  63 § 1 Ordynacji podatkowej.


