
UCHWAŁA NR XL/998/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 października 2009 r. 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budŜetowego „Zakład Usług 
Komunalnych w Szczecinie” 
 
 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr LIII/1187/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2002 r. 
w sprawie uchwalenia statutu zakładu budŜetowego „Zakład Usług Komunalnych 
w Szczecinie”, zmienionej uchwałami Nr XXXV/667/05 z dnia 23 marca 2005 r., 
Nr XXXIX/739/05 z dnia 16 maja 2005 r., Nr IX/268/07 z dnia 14 maja 2007 r. 
w załączniku nr 1 § 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 5. Przedmiotem działania ZUK jest świadczenie usług komunalnych naleŜących do zadań 
własnych Gminy Miasto Szczecin, w szczególności: 

1) administrowanie terenami zieleni miejskiej wraz z elementami małej architektury, 
2) administrowanie lasami miejskimi wraz z osadami leśnymi, budynkami, infrastrukturą 

związaną z gospodarką leśną, 
3) administrowanie nabrzeŜami miejskimi, 
4) administrowanie kąpieliskami miejskimi wraz z obiektami znajdującymi się 

na ich terenie, 
5) administrowanie basenami osiedlowymi, basenami przeciwpoŜarowymi, fontannami 

miejskimi, pomnikami, 
6) administrowanie Teatrem Letnim, 
7) administrowanie zbiornikami i ciekami wodnymi na gruntach stanowiących własność 

Miasta lub Skarbu Państwa, 
8) administrowanie: 

a) przepompownią przy ul. Gdańskiej, 
b) Kaplicą na Cmentarzu Centralnym, 
c) chłodnią przy ul. Ku Słońcu, 

9) administrowanie i utrzymanie punktów zbiórki odpadów problemowych, 
10) administrowanie i utrzymanie szaletów publicznych, 
11) prowadzenie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta 

w tym opróŜnianie pojemników na psie odchody, 
12) prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, 
13) administrowanie cmentarzami komunalnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
14) nadzór nad świadczeniem usług pogrzebowych, 
15) utrzymanie składowisk komunalnych w fazie poeksploatacyjnej zgodnie z wymogami 

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

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



17) prowadzenie działalności związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Miasta 
Szczecin w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami, 

18) zawieranie umów najmu i dzierŜawy na terenach i obiektach będących w administracji 
i zarządzie ZUK, 

19) prowadzenie remontów, inwestycji na mieniu administrowanym i zarządzanym przez 
ZUK, 

20) pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu przy remontach oraz inwestycjach 
prowadzonych na mieniu administrowanym i zarządzanym przez ZUK”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


