
UCHWAŁA NR XXVIII/828/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 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, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz. U z 2013 r. poz. 21, poz. 
228), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/N/693/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2012 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Miasto Szczecin, od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 

2) częstotliwość ich odbierania, 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

1) EKOPORTACH – rozumie się przez to utworzone przez Gminę Miasto Szczecin 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do 
Gminy Miasto Szczecin, wszystkie nieruchomości zamieszkałe będą wyposażane w: 

1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, 

2) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, 

3) worki przeznaczone do odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. 

2. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą 
spełniać wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasto Szczecin. 
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3. Podstawą określenia ilości i rodzajów pojemników do gromadzenia odpadów 
komunalnych zmieszanych, w jakie będzie wyposażona nieruchomość zamieszkała na 
dzień 1 lipca 2013, jest stan wyposażenia nieruchomości w pojemniki określony na 
podstawie umowy na odbiór odpadów z nieruchomości obowiązującej do dnia 30 
czerwca 2013 r. 

4. Zmiany w zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki, w tym w pojemniki 
do selektywnego gromadzenia odpadów, będą dokonywane w oparciu 
o zapotrzebowanie składane przez właściciela nieruchomości oraz postanowienia 
zawarte w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miasto Szczecin.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. po wcześniejszym ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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