
 
Uchwała Nr XXXIX/343/2009 

Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 26 listopada 2009r. 

 
 
w sprawie przyjęcia korekty „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami   

                  dla miasta Tczewa za lata 2007-2008”. 
 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150; zm. Nr 111, poz. 708, Nr 
138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 
227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070) 
oraz art. 14 ust. 12b i 13 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. 
z 2007r. Nr 39, poz. 251; zm. Nr 88, poz. 587; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 
i z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Tczewie – po zasięgnięciu opinii 
Komisji Polityki Gospodarczej 

 
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
 
Przyjmuje się korektę „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta 
Tczewa za lata 2007-2008”, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/295/2009 
Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Raportu z 
wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa za lata 2007-2008” wraz ze 
„Sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-
2008” polegającą na: 
  
1) zmianie w ust. 6 zatytułowanym: „Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie 
gospodarki odpadami na lata 2007-2008” ostatniego akapitu, który otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„Gmina miejska Tczew w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tczewa Nr 1540/2006 z dnia 9 
maja 2006 roku, określiła i podała do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta. 
Natomiast 13 kwietnia 2006 roku została utworzona ewidencja umów zawartych na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta w formie 
papierowej. Ewidencja w formie elektronicznej zostaje wprowadzona od 01.01.2009r.” 
 
2) zmianie Tabeli Nr 7 „Wykaz podmiotów świadczących usługę wywozu odpadów 
komunalnych na terenie miasta Tczewa”, która otrzymuje nowe brzmienie: 
 
 
 
 



 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Nazwa i adres firmy 
Termin ważnego 
zezwolenia 

1. SITA Tczew Sp. z o. o., ul. Targowa 4, 83-110 Tczew 31.03.2016r. 

2. 
Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8,  
83-110 Tczew 

31.03.2010r. 

3. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe “PACEMA”, 
Piotr Stochmal, Rokitki ul. Tczewska 46, 83-112 Lubiszewo 

31.12.2012r. 

4. 
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych S.A.,                                
ul. Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk 

16.08.2016r. 

5. 
TESSO Sp. j. Andrzej Kowalczyk, Dorota Kowalczyk,  
ul. Spokojna 20A, 81-549-Gdynia 

10.04.2018r. 

6. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz Grzmil,  
ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw 

30.04.2017r. 



 
 

Uzasadnienie 
 

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Najwyższą Izbę Kontroli i wnioskami 
pokontrolnymi z dnia 30.07.2009r. doręczonymi w dniu 04.08.2009r. w „Sprawozdaniu z 
realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tczewa za lata 2007-2008” wprowadza się 
zmiany, które odnoszą się odpowiednio: 

 
1) w § 1 pkt. 1 – do zalecenia założenia i prowadzenia w formie elektronicznej 

ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli na terenie 
miasta, ponieważ zapis w pierwotnej wersji w/w sprawozdania nie określał formy wersji 
posiadanej ewidencji umów. W celu wykonania tego zalecenia, zmieniono odpowiednie 
zapisy w pkt. 6 sprawozdania. 

2) w § 1 pkt. 2 – do zalecenia wykazania w tabeli podmiotów świadczących usługę 
wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta Tczewa tylko tych podmiotów, które 
rzeczywiście prowadziły działalność w latach objętych sprawozdaniem, ponieważ w w/w 
sprawozdaniu w tabeli ujęto wszystkie podmioty posiadające koncesję na wywóz odpadów 
komunalnych. W celu wykonania tego zalecenia ustalono nową treść Tabeli 7.  

 
Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ 

wykonawczy gminy  przedstawia raporty z wykonania programu ochrony środowiska radzie 
gminy, korekta sprawozdanie powinna podlegać tej samej procedurze. Wobec tego konieczne 
stało się podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 


