
Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 

w sprawie reorganizacji zakładu budŜetowego pn. Zakład Usług Komunalnych oraz 
zmiany i uchylenia niektórych uchwał 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (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 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 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 i 146,  
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96,  
poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XI/108/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 maja 1995 r.  
w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych 
zakładów budŜetowych (zm.: uchwała Nr XI/121/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 
maja 1995 r., uchwała Nr XXIV/300/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 26 lutego  
1996 r., uchwała Nr XI/121/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1996 r., 
uchwała Nr XLI/524/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r., uchwała  
Nr XVII/582/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r., uchwała Nr LIII/1187/02 
Rady Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2002 r., uchwała Nr XXVII/545/04 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 25 października 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 uŜyte wyrazy „zakłady budŜetowe” zastępuje się wyrazami „samorządowe 
zakłady budŜetowe”, 

2) § 2 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
 

„b) Samorządowy zakład budŜetowy pn. Zakład Usług Komunalnych, zwany dalej ZUK  
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a.” 
 

§ 2. Przedmiotem działania ZUK jest świadczenie usług komunalnych naleŜących do 
zadań własnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie : 
1) zieleni gminnej i zadrzewień, 
2) cmentarzy komunalnych, 
3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym: 
a) utrzymanie punktów zbiórki odpadów problemowych, 
b) utrzymanie szaletów publicznych, 
c) opróŜnianie pojemników na odchody zwierzęce, 
d) utrzymanie składowisk komunalnych w fazie poeksploatacyjnej zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska oraz prowadzenie prac zabezpieczających 
środowisko przez niekorzystnym oddziaływaniem składowisk, w tym likwidacja 
miejsc nielegalnego składowania odpadów, 

e) nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed 
odpadami na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

4) prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,  



5) utrzymanie kąpielisk miejskich i innych terenów rekreacyjnych, 
6) prowadzenia wszelkiej działalności, w tym remontów i inwestycji, na mieniu 

komunalnym otrzymanym w związku z realizacją zadań własnych Gminy Miasto 
Szczecin wskazanych w pkt 1-5 lub występowania w roli InŜyniera Kontraktu bądź 
Inwestora Zastępczego w przypadku realizacji powyŜszych zadań przez Urząd Miasta 
Szczecin. 

 
§ 3. 1. Z zakresu działania ZUK wyłącza się zadania w zakresie: 
1) nabrzeŜy miejskich, 
2) basenów przeciwpoŜarowych, 
3) przepompowni. 

2. Składniki majątkowe oraz naleŜności i zobowiązania słuŜące do prowadzenia działalności, 
o której mowa w ust. 1 przejmuje Urząd Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Źródłami przychodów ZUK są: 
1) sprzedaŜ biletów na kąpieliska miejskie, 
2) dzierŜawa i najem nieruchomości, 
3) opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin, 
4) wpływy z akcji „Wszystkich Świętych” 
5) opłaty z tytułu adopcji i usług świadczonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, 
6) sprzedaŜ wyrobów i składników majątkowych, 
7) pozostałe przychody związane z działalnością ZUK. 
 

§ 5. Środki obrotowe i składniki majątkowe zakładu budŜetowego pn. Zakład Usług 
Komunalnych stanowią stan wyposaŜenia samorządowego zakładu budŜetowego ZUK,           
z zastrzeŜeniem § 3. 

 
§ 6. NadwyŜka środków obrotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego 

pozostaje w dyspozycji ZUK. 
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 8. Tracą moc: 

1)  uchwała Nr LIII/1187/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie 
uchwalenia statutu zakładu budŜetowego „Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie” 
(zm.: uchwała Nr XXXV/667/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2005 r., uchwała 
Nr XXXIX/739/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2005 r., uchwała Nr IX/268/07 
Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r., uchwała Nr XL/998/09 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 26 października 2009 r.), 

2) uchwała Nr XLI/580/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 27 września 1993 r.  
w sprawie reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (zm.: uchwała  
Nr XI/121/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 maja 1995 r.).  

 
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
 
 



UZASADNIENIE 
 

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.                  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Art. 14 tej ustawy wskazuje 
zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez 
samorządowe zakłady budŜetowe.  

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) przewiduje czas na dostosowanie formy   
i zakresu działania jednostek organizacyjnych do 31 grudnia 2010 r. 
 Mając na uwadze art. 14 ustawy o finansach publicznych nastąpiła konieczność 
dostosowania uchwały Rady Miasta Szczecin do aktualnych przepisów prawa poprzez: 

1) przystosowanie od 1 stycznia 2011 r. zadań ZUK w formie przewidzianej przepisami 
ustawy tj. samorządowego zakładu budŜetowego, 

2) odejścia od formy statutu, która przewidziana jest dla innych form jednostek 
samorządu terytorialnego.    

Reorganizacja nie obejmuje zmian związanych z przekształceniem ZUK w trybie 
przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Zmiany 
wynikające z przedłoŜonego projektu uchwały mają na celu dostosowanie prowadzonej 
działalności Zakładu do wymogów określonych w art. 14 ufp i nie dotyczą spraw 
pracowniczych. 
 


