
STANOWISKO NR 3/12 
RADY MIASTA TORUNIA 
z dnia 4 października 2012r. 

 
 

w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Inowrocławia z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego. 
 
 
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 2 
do Statutu Gminy Miasta Toruń, stanowiącego załącznik do uchwały nr 146/99 Rady Miasta 
Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń 
(Dziennik Urzędowy Województwa  Kujawsko-Pomorskiego z 2000 r. Nr 4 poz. 27, Nr 88 
poz. 729, z 2003 r. Nr 10 poz. 185, z 2004 r. Nr 24 poz. 297, z 2010 r. Nr 44, poz. 452 i Nr 
153, poz. 1894 oraz z 2011 r. Nr 95, poz. 747) uchwala się, co następuje: 
 
 
Rada Miasta Torunia popiera wystąpienie Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie 
skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z 
Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach: 

1) art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 152, poz. 897, ze zm.), w zakresie w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i 
zagospodarowanie tych odpadów  

oraz  
2) art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 9, art. 16 ust. 2, art. 91 
ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust. 2 
Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. 

 
 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Torunia 
/-/Marian Frąckiewicz 


