
Uchwała nr XLI/580/93 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 27 września 1993 

w sprawie: reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 

XXVII/333/92 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 czerwca 1992 r. w sprawie połączenia 

Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Zakładu Usług Komunalnych, Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji, Miejskiego Zakładu Usług Sanitarnych, Administracji Budynków 

Komunalnych Nr 1-15 i Zakładu Gospodarczego Miasta Szczecina oraz utworzenia 

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/538/93 Rady 

Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 czerwca 1993 r. 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Z zakresu działalności Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie wydziela się 

następujące zadania:  

 konserwację i remonty:  

a. terenów zieleni miejskiej  

b. cmentarzy komunalnych i wojennych  

c. basenów p. pożarowych  

d. fontann miejskich  

e. pomników  

 kompleksową regulację stosunków wodnych na gruntach stanowiących 

własność miasta oraz zabezpieczenia   przeciwpowodziowego,  

 całokształt spraw związanych z chowaniem zmarłych,  

 prowadzenie Schroniska dla Zwierząt,  

w celu przekazania spólkom z o. o. założonym przez pracowników ZUK lub innym 

samodzielnym podmiotom gospodarczym. 

§ 2. 

W Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie pozostają działalności:  

1. konserwacja i remonty:  

a. lasów komunalnych łącznie z zalesieniem i pozyskaniem drewna,  

b. nabrzeży miejskich  

c. kąpielisk miejskich oraz basenów osiedlowych  

d. amfiteatru  

e. słupów ogłoszeniowych.  

2. administrowanie:  

a. cmentarzami komunalnymi  

b. terenami zieleni miejskiej  



c. pozostałymi działalnościami wymienionymi w § 1 niniejszej uchwały.  

3. sprzedaż kruszyw budowlanych.  

§ 3. 

1. Zobowiązuje się Zarząd Miasta Szczecina   do wyegzekwowania od Spółek 

zatrudnienia wszystkich dotychczasowych pracowników wykonawstwa 

prywatyzowanych działalności na dotychczasowych warunkach płacowych.  

2. Przy spełnieniu przez Spółki warunku określonego w ust. 1-szym:  

1. Zarząd Miasta Szczecina zapewni Spółkom zlecenia na wykonanie usług, 

których organizatorem i płatnikiem jest miasto przez okres dwóch lat 

począwszy od 01 stycznia 1994 r.  

2. Rada Miejska upowaznia Zarząd do: 

- wydzierżawienia Spółkom nieruchomości 

- sprzedaży ratalnej majątku ruchomego  

niezbędnych do działalności spółek w trybie bezprzetargowym.  

§ 4. 

Formę organizacyjną i zasady działania działów Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, 

które nie podlegają przejęciu przez Spółki określi w terminie do 31 października 1993 r. 

Zarząd Miasta. 

§ 5. 

Warunki zawierania umów między miastem Szczecin a spółkami pracowników ZUK zawiera 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Andrzej Karls 

  

 


