
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIV/298/96  

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia. 24 czerwca 1996 r. 

  

R E G U L A M I N 

miejskich składowisk odpadów bytowych 

i punktów zlewnych fekaliów  

w Szczecinie  

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

  

1.1. Regulamin dotyczy miejskich składowisk odpadów bytowych oraz punktów zlewnych, 

przeznaczonych do przyjmowania do zagospodarowania przez składowanie, przetwarzanie 

lub unieszkodliwienie odpadów stałych i ciekłych. 

1.2 Przepisy regulaminu obowiązują osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nie posiadające osobowości prawnej zarządzające i eksploatujące składowiska oraz punkty 

zlewne, a także osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej 

dostarczające odpady do zagospodarowania. 

1.3. Postanowienia regulaminu mogą być zmienione uchwałami Rady Miejskiej w 

obowiązującym trybie. 

1.4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 1996 r. 

  

2. DEFINICJE. 

  

2.1. Miejskim składowiskiem odpadów bytowych jest teren, budowle i urządzenia 

wyznaczone i zbudowane oraz przygotowane do eksploatacji w trybie i na warunkach 

obowiązujących przepisów prawa, przeznaczone do zagospodarowania (gromadzenia, 

przetwarzania i unieszkodliwienie) odpadów bytowych i innych dozwolonych. 



2.2. Punktem zlewnym fekaliów jest teren, budowle i urządzenia wyznaczone i zbudowane 

oraz przygotowane do eksploatacji w trybie i na warunkach obowiązujących przepisów 

prawa, przeznaczone do przyjmowania do miejskiej kanalizacji sanitarnej fekaliów i innych 

dozwolonych odpadów ciekłych. 

2.3. Odpady bytowe: 

2.3.1 Odpady bytowe drobne - są to odpady powstające w związku z bytowaniem człowieka 

pochodzące z mieszkań oraz powstające w związku z działalnością gospodarczą w takich 

obiektach jak: 

biura, sklepy, obiekty gastronomiczne itp. zbierane do typowych pojemników, t.j. resztki 

spożywcze, odpady z papieru, drobne opakowania, resztki podpałowe, małe przedmioty i tym 

podobne. 

2.3.2 Odpady bytowe duże - są to takie odpady bytowe, które nawet po rozdrobnieniu nie 

mogą być swobodnie umieszczone w normalnych pojemnikach ze względu na swoje rozmiary 

lub masę np. zużyte meble, urządzenia domowe, deski, materace. 

2.4. Odpady inne dozwolone - są to niektóre odpady III i IV kategorii szkodliwości 

dopuszczone przez eksploatatora do składowania na składowiskach miejskich.  

2.5. Fekalia - są to odpady stałe i ciekłe powstające w domowych urządzeniach sanitarnych, 

zbierane w zbiornikach bezodpływowych (szambach) nie połączonych z miejską siecią 

kanalizacyjną. 

2.6. Dostarczający odpady - jest to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie 

mająca osobowości prawnej dostarczająca odpady na składowisko lub do punktu zlewnego. 

2.7. Eksploatator składowiska i punktu zlewnego - jest to miejska jednostka organizacyjna lub 

inny podmiot gospodarczy, który prowadzi utrzymanie składowisk odpadów oraz punktów 

zlewnych.  

  

3. ZASADY OGÓLNE. 

  

3.1. Miejskie składowiska odpadów przeznaczone są do przyjmowania i zagospodarowania 

odpadów bytowych i innych dozwolonych, które powstały na terenie Szczecina z 

zastrzeżeniem punktu 7.3.  

3.2. Do korzystania ze składowisk i punktów zlewnych mają prawo dostarczający odpady 

bytowe, fekalia i inne dozwolone odpady stałe i ciekłe. 

3.3. Eksploatator składowiska i punktu zlewnego zobowiązany jest odmówić dostarczającemu 

odpady przyjęcia odpadów innych niż bytowe, fekalia i inne dozwolone odpady stałe i ciekłe.  

  



4. KLASYFIKACJA ODPADÓW. 

4.1. Na składowisko odpadów bytowych mogą być przyjmowane następujące kategorie 

odpadów:  

a) odpady bytowe drobne 

b) odpady bytowe duże  

c) inne dozwolone 

4.2. Wykaz odpadów innych dozwolonych ustala eksploatator składowiska. 

4.3. Eksploatator składowiska ustala wykaz odpadów niedozwolonych (niebezpiecznych, 

medycznych, radioaktywnych itp.). 

4.4. Do punktów zlewnych fekaliów są przyjmowane fekalia i inne odpady ciekłe dozwolone.  

4.5. Eksploatator punktu zlewnego ustala wykaz odpadów ciekłych dozwolonych.  

4.6. Wykazy odpadów wymienione w p. 4.2., 4.3. i 4.5 podlegają uzgodnieniu z Państwową 

Inspekcją Ochrony Środowiska i Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. 

4.7. Odpady bytowe zanieczyszczone innymi dozwolonymi traktowane są jak inne 

dozwolone. Odpady dozwolone zanieczyszczone niedozwolonymi traktowane są jako 

niedozwolone.  

  

  

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA. 

5.1. Eksploatator składowiska i punktu zlewnego odpowiedzialny jest za:  

a) ochronę środowiska  

b) bezpieczeństwo i higienę pracy  

c) bezpieczeństwo p-poż. 

d) ochronę terenu  

e) bezpieczeństwo sanitarne 

f) estetykę i porządek 

g) organizację ruchu pojazdów 

5.2. Dostarczający odpady odpowiedzialny jest za: 



a) bezpieczeństwo i higienę pracy  

b) ochronę środowiska 

c) bezpieczeństwo p-poż. i sanitarne w zakresie związanym z dostarczeniem 

(transportem) odpadów. 

5.3. Dostarczający odpady zobowiązani są do przestrzegania w zakresie wymienionym w p. 

5.1. instrukcji opracowanych przez eksploatatora oraz do wykonywania poleceń pracowników 

eksploatatora składowiska i punktu zlewnego. 

  

6. EWIDENCJONOWANIE ILOŒCI I JAKOŒCI ODPADÓW. 

  

6.1. Eksploatator składowiska lub punktu zlewnego jest zobowiązany ewidencjować ilość i 

rodzaj przyjmowanych odpadów. 

6.2. Eksploatator składowiska lub punktu zlewnego jest zobowiązany zapewnić wykonywanie 

w wymaganym zakresie badań i pomiarów stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i decyzjami właściwych organów. 

6.3. Jednostka organizacyjna zarządzająca gospodarką odpadami na podstawie ewidencji 

odpadów oraz wyników badań i pomiarów dokonuje odpowiednich analiz i przedstawia 

wnioski Zarządowi Miasta. 

6.4. Dostarczający odpady na składowisko lub do punktu zlewnego zobowiązany jest do 

poinformowania eksploatatora o: 

a) Źródle pochodzenia dostarczanych odpadów,  

b) rodzaju (kategorii) dostarczanych odpadów,  

c) składzie dostarczanych odpadów . 

6.5. Przed przyjęciem odpadów eksploatator weryfikuje informacje określone w pkt. 6.4. i w 

przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, szczególnie dotyczących składu odpadów, 

dostarczający zobowiązany jest przedłożyć opracowane przez uprawnioną jednostkę na 

własny koszt wyniki odpowiednich badań lub pomiarów. W przypadku gdy wynik okaże się 

pozytywny dla dostawcy koszty badań i pomiarów ponosi eksploatator. 

  

7. ZASADY ODPŁATNOŒCI. 

  

7.1. Przyjmowanie odpadów na składowisko i do punktów zlewnych jest odpłatne.  



7.2. Zasady, wysokość i tryb dokonywania opłat za przyjmowanie odpadów ustala Zarząd 

Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Infrastruktury, Inżynierii Miejskiej i Ochrony 

Środowiska RM. 

7.3. Z opłat zwolnione są odpady powstałe na terenie gminy Police dostarczane na 

składowisko w Sierakowie na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Szczecina Nr 

XXXI/419/92 z dnia 26 października 1992 r. w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego. 

 


