
UCHWAŁA NR XVI/137/2020
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Tczew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                               
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy                  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji 
Polityki Społecznej i Komisji Polityki Gospodarczej - Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zmienia się treść załącznika do uchwały nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
31 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew w ten sposób, że :

§ 2. 

1. Wykreśla się w całości § 5; § 6; § 14 ust. 6; § 24 ust. 3 i 13-16; § 28

2. § 10 ust. 5 pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w workach dla odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych                               
o pojemności od 15 litrów do 30 litrów”.

3. § 10 ust. 5 pkt 2 lit. e

„e) w workach dla odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych                              
o pojemności od 15 litrów do 30 litrów”.

4. Uchyla się § 26 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu się następującą treść:

„Obowiązkowej deratyzacji w miesiącu kwietniu lub maju, podlegają wszystkie obiekty należące 
do osób fizycznych, osób prawnych oraz obiekty podlegające jednostkom organizacyjnym 
nie posiadającym osobowości prawnej na terenie Starego Miasta                           w Tczewie.”.

§ 3. 

Pozostałe postanowienia uchwały nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia                  
31 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Tczew pozostają bez zmian.

§ 4. 

W części zmienionej niniejszą uchwałą traci moc uchwała nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej       
w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości                         
i porządku na terenie gminy Miejskiej Tczew (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2019 r. poz. 5271).
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Uzasadnienie

Z uwagi na zawiadomienie Wojewody Pomorskiego Nr PN-II.4131.130.2019.KJ z dnia
9 grudnia 2019 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew, zachodzi konieczność
dokonania zmian w uchwale zgodnie z zastrzeżeniami Wojewody Pomorskiego.

 

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Burczyk 
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