
 

Uchwała Nr XXXVII/290/2013 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 31 października 2013 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy 

miejskiej Tczew usługi publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich 

unieszkodliwiania.  

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 

236), po zasięgnięciu opinii, Komisji Polityki Gospodarczej, Rada Miejska w Tczewie 

 

                                                      uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 

 
W uchwale Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2010 r.                        

w sprawie w sprawie powierzenia Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka                           

z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie wykonywania na rzecz Gminy miejskiej Tczew 

usługi publicznej w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/ po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:  

 

„§ 1a 

1. Gmina Miejska Tczew zawarła Porozumienia Międzygminne, mocą których  Gminy: 

Miejska Malbork, Gmina Malbork, Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole, Gmina 

Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, 

Stegna, Sztutowo, Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Stary Targ, 

Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie, Sztum, Gniew powierzyły Gminie 

Miejskiej Tczew wykonywanie zadań własnych w zakresie utrzymywania składowisk 

odpadów i ich unieszkodliwiania.  

2. Gmina Miejska Tczew powierza Zakładowi Utylizacji Odpadów Stałych Spółka                          

z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin 

wskazanych w ust. 1 w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania.  

3. Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie  

wykonywać będzie również obowiązkowe zadania własne innych gmin z zakresu utrzymania 

czystości i porządku na ich terenie, powierzone Gminie Miejskiej Tczew przez te gminy, 

jeżeli wynikać to będzie z treści zawartych porozumień międzygminnych, których stroną 
będzie Gmina Miejska Tczew.”  

 

2/ w § 2 dotychczasową treść oznacza się, jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:   

 

„2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Tczewa do ujęcia w umowie wykonawczej, o której 

mowa w ust. 1, praw i obowiązków Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Spółka                             

z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie w odniesieniu do Gmin, z którymi Gmina 



Miejska Tczewa zawarła Porozumienia międzygminne oraz sposobu rozliczania udziału                 

w kosztach realizacji powierzonych zadań”. 

§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.  

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         
 
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Gmina Miejska Tczew w ramach nałożonych na nią ustawowych obowiązków winna 

realizować zadania w zakresie w szczególności utrzymania składowisk odpadów                              

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

 

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/421/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 

2010 r. Gmina Miejska Tczew realizuje wspomniane zadania własne poprzez Zakład 

Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie.  

 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Spółka z o. o. w Tczewie jest spółką komunalną, której 

jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Tczew. Spółka została powołana do prowadzenia 

gospodarki odpadami, dlatego też Gmina Miejska Tczew powierzyła jej zadania w zakresie 

utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwienia. Spółka realizuje projekt 

"Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew", dofinansowany ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Projektu zapewni powstanie 

kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wytwarzanymi w 23 gminach, 

co zgodne jest z Programem gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego 2018.  

 

Od 2010 roku 23 gminy z 5 powiatów województwa pomorskiego zawarły z Gminą Miejską 
Tczew porozumienia międzygminne w zakresie utrzymania składowisk odpadów i ich 

unieszkodliwiania.  

 

Z uwagi na zmianę przepisów, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku          

w gminach oraz ustawy o odpadach konieczne stało się dostosowanie dotychczas 

obowiązujących zapisów uchwały do zgodności z obecnie obowiązującymi unormowaniami.   

 

                                                                                           


