
 

Tczew, dnia 14 czerwca 2018 r.  

BRM.152.1.2.2018 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych 

przez Radę Miejską w Tczewie 

w 2017 r. 

 
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

informuję, że w 2017 roku do Rady Miejskiej w Tczewie wpłynęły trzy petycje.  

 
 

Lp. 

 

Data wpływu 

petycji 

 

Przedmiot petycji 

Sposób załatwienia petycji 

1.  21 marca 2017 r. 

 

Petycja dotyczy zmiany § 4 pkt 2 uchwały 

Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w 

Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r. w 

sprawie zwolnienia podatników z podatku 

od nieruchomości na terenie miasta w 

ramach pomocy de minimis. 

Rada Miejska w Tczewie  

na sesji w dniu 29 czerwca 

2017 r. podjęła uchwałę  

Nr XXXI/269/2017 

uwzględniając petycję. 

2.  28 czerwca 2017 r. Petycja dotyczy zmiany uchwały Rady 

Miejskiej w Tczewie Nr XVI/154/2004 z 

dnia 29.01.2014 r. w sprawie uchwalenia  
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego w 

obszarze Starego Miasta w Tczewie w 

rejonie ulic: Jana    z Kolna, Sambora, 

Zamkowej, Mestwina, Chopina, 

Czyżykowskiej oraz rzeki Wisły, 

wykluczającej na terenie bulwaru 
zabudowy nie pasującej do charakteru 

Starego Miasta oraz ustanowienia ochrony 

konserwatorskiej dla panoramy Tczewa i 
widoku na mosty. 

Rada Miejska w Tczewie  

na nadzwyczajnej sesji  

w dniu 27 lipca 2017 r. podjęła 
uchwałę  Nr XXXII/272/2017                  

nie uwzględniając petycji. 

3.  21 września 2017 r. Petycja dotyczy przyznania prawa do ulg   
w przejazdach środkami komunikacji 

miejskiej dla osób, które świadczyły pracę  

w nielegalnych organizacjach i związkach 
zawodowych w rozumieniu przepisów do 

kwietnia 1989 roku oraz dla osób, które 

przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały 

pracy na skutek represji politycznych. 

Rada Miejska w Tczewie na 
sesji w dniu 23 listopada 2017 

r. podjęła uchwałę   

Nr XXXVI/322/2017, w której  
stwierdza się, że:  

Rada Miejska w Tczewie 

postanawia rozpatrzyć petycję 

w roku 2019 przy nowym 

postępowaniu przetargowym 

na świadczenie usług 

przewozowych transportu 

zbiorowego dla potrzeb 

komunikacji miejskiej w 
Tczewie. 

 

                  Przewodniczący  

          Rady Miejskiej w Tczewie  

 

                                                                                                    Mirosław Augustyn  


