
Projekt Prezydenta Miasta 

z dnia 10.03.2020 r. 

 

UCHWAŁA NR ………………… 

RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE 

z dnia  30 kwietnia 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, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Komisji Polityki Społecznej i Komisji Polityki Gospodarczej - Rada 

Miejska w Tczewie uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Załączniku 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 uchyla się punkty: 1, 3 i 4, 

2) w § 3 ust. 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) Właściciele nieruchomości, które w całości lub w części są przeznaczone do 

użytku publicznego lub na których znajdują się obiekty przeznaczone do użytku 

publicznego, takie jak: sklepy, zakłady usługowe, obiekty użyteczności publicznej i 

inne, obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w 

części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.”, 

3) w § 14 uchyla się ust. 1, 

4) w § 24 uchyla się ust. 2. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

              

 

 

        Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Tczewie 

           

          Zenon Drewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzyła: 

Iwona Base 



 

Uzasadnienie 

 

Z uwagi na złożoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargę do Wojewódzkiego Sądu  

Administracyjnego na przepisy § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz uwagi Prokuratury Rejonowej w Tczewie  

zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale w celu wyeliminowania 

zasygnalizowanych przez wskazanej wyżej organy nieprawidłowości.    

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta 

Adam Burczyk 
 


