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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja br. w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej, polegającej na wprowadzeniu zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 i 1020) oraz 

w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) 

uprzejmie informuję.

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) przed nowelizacją ustawy 

z dnia 28 listopada 2014 r. rada gminy określając warunki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogła różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, 

ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, spełniających ustalone przez gminę 

kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. orzekł niezgodność 

z Konstytucją przepisu art. 6k ust. 4, w zakresie jakim upoważnia radę gminy 

do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych oraz dopłat. Zgodnie z tymże wyrokiem warunki 

przyznawania dopłat i zwolnień powinny zostać określone w akcie prawnym o randze 

ustawowej. Aby zrealizować wyrok Trybunału Parlament RP w ustawie z dnia 28 listopada 

2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw zmienił brzmienie art. 6k ust. 4 wprowadzając jako kryterium zwolnienia 

z całości lub części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kryterium dochodowe, 

określane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163, z późn. zm.), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359). W zmianie 
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ustawy nie zostały określone inne zwolnienia ze względu na dużą różnorodność i specyfikę 

gmin.

Ponadto informuję, że w przypadku podjęcia prac nad nowelizacją ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Pana uwagi zostaną poddane analizie.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/


