
UCHWAŁA NR XXX/242/2013
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, 
poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 163, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 
28 poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 
113; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r. poz. 153), art. 6r ust. 
3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2012 
r. poz. 391; poz. 951 oraz z 2013 r. poz.21 i 228) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – 
Budżetowej oraz Komisji Polityki Gospodarczej – Rada Miejska w Tczewie 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr XXVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1131) 
wprowadza się następujące zmiany: § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę gmina pokryje koszty wyposażenia 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) w pojemniki do odpadów zmieszanych, 

2) w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich 
jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i popioły, 
w ilości dostosowanej do ilości odpadów, sposobu zbierania odpadów oraz częstotliwości 
opróżniania nie rzadszą niż określono w § 5 ust1. oraz utrzymania tych pojemników 
w należytym stanie technicznym porządkowym i sanitarnym.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po uprzedniej publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tczewie

Mirosław Augustyn

Id: C5688D0E-C96F-43AB-ABFB-8469712B1F74. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 stycznia 2013 r. (j. t. Dz. 
U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) wprowadza zamianę w zapisach ustawy dotyczące wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z nowymi zapisami w w/w ustawie gmina może przejąć obowiązek w zakresie 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych w tym 
odpadów zbieranych selektywnie. Gmina może przejąć także obowiązek utrzymania pojemników 
do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.
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