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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2021 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, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/535/20 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 kwietnia 2020 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 2215) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1w ust. 4 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) nieutrudnionym dostępie do pojemników i worków – rozumie się przez to dostęp do
pojemników i worków w rozumieniu Regulaminu;”;
2) w § 2 w ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) na terenie Gminy Miasto Szczecin zostaną utworzone MiniPszoki, gdzie każdy MiniPszok
wyposażony będzie w pojemnik do zbierania odpadów papieru, metali, szkła, tworzyw
sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych.”;
3) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku, gdy stan techniczny pojemnika na bioodpady uniemożliwia odbiór
zgromadzonych w nim odpadów, podmiot świadczący w imieniu Gminy Miasto Szczecin
nie dokonuje ich odbioru do czasu zapewnienia przez właściciela nieruchomości możliwości
odbioru odpadów z pojemnika odpowiadającego wymaganiom Regulaminu, informując
jednocześnie o tym Gminę Miasto Szczecin.”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać
wymogi określone w Regulaminie.
2. Podstawą określenia ilości i rodzajów pojemników i worków do zbierania odpadów
komunalnych są postanowienia Regulaminu.”;
5) uchyla się § 6,
6) w § 7 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) obowiązek zapewnienia nieutrudnionego dostępu do pojemników i worków w terminie
odbioru dla podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów;”;
7) w § 8 w ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„4) wystawiane, w miejscu przeznaczonym do gromadzenia bioodpadów, naturalne drzewka
świąteczne (choinki);”;
8) w § 8 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Podmiot świadczący w imieniu Gminy Miasto Szczecin nie świadczy usługi odbioru
bioodpadów z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi których
właściciele powstałe na terenie tych nieruchomości bioodpady w całości poddają kompostowaniu
w przydomowych kompostownikach zlokalizowanych na terenie tych nieruchomości.”;
9) w § 9 w ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ekoportach
nieodpłatnie odbierane są dostarczane przez mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w każdej
ilości, niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
1) papier, w tym opakowania z papieru lub tektury, gazety, papier pakowy;
2) metale, w tym folia aluminiowa;
3) tworzywa sztuczne, w tym butelki po napojach (PET), opakowania po środkach chemii
gospodarczej, kosmetykach, przeźroczysta folia;
4) szkło, w tym szklane opakowania po kosmetykach;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) tekstylia i odzież;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności leki i opakowania po lekach;
9) odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i opakowania po lekach, resztki farb,
lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
zbiorniki po aerozolach, helu i opakowania po nich, opakowania po środkach ochrony roślin,
opakowania po truciznach, klejach, lepiszczach i konserwantach, substancje do wywabiania
plam, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji;
10) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
11) tekstylia, odzież;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) zużyte kartridże i tonery;
14) nośniki danych, w tym kasety, dyskietki, dyski, płyty;
15) świetlówki i żarówki;
16) zużyte baterie i akumulatory;
17) przepracowane oleje smarowe;
18) zużyte, przeterminowane gaśnice samochodowe.”;
10) w § 9 w ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) dwa razy w roku kalendarzowym zebrane w sposób selektywny odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w maksymalnej jednorazowo ilości do
200 kilogramów przypadającej na jednego mieszkańca;”;
11) zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Uchwała
podlega
Zachodniopomorskiego.

ogłoszeniu

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin
z dnia

Rodzaj odpadów
komunalnych

Okres

1

2

Nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
jednorodzinnej lub
zagrodowej, w tym
nieruchomości o
charakterze
mieszanym

3

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie
wielorodzinnej
liczącej od 3 do 7 wyodrębnionych lokali
mieszkalnych,
w tym nieruchomości o charakterze mieszanym
Deklaracje o wysokości
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi składane
przez każdego z
właścicieli we własnym
zakresie

Jedna deklaracja o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składana wspólnie w
imieniu wszystkich
właścicieli
nieruchomości

4

5

Nieruchomości
zamieszkałe w
zabudowie
wielorodzinnej
powyżej 7
wyodrębnionych
lokali
mieszkalnych,
w tym
nieruchomości o
charakterze
mieszanym

Nieruchomości
niezamieszkałe objęte
gminnym systemem
gospodarki odpadami, z
wyłączeniem
cmentarzy
komunalnych oraz
nieruchomości o
charakterze mieszanym

Nieruchomości
niezamieszkałe
objęte gminnym
systemem
gospodarki
odpadami w postaci
cmentarzy
komunalnych

6

7

8

dla części
niezamieszkałej
nieruchomości

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

papier

szkło
metale, tworzywa
sztuczne, odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe

cały
rok

cały
rok

cały
rok

cały
rok

jeden raz w tygodniu

jeden raz w tygodniu

co najmniej jeden raz w
tygodniu

Cmentarz Centralny –
co najmniej dwa razy w
tygodniu

– co najmniej jeden
raz w tygodniu
dla części
zamieszkałej
nieruchomości – co
najmniej dwa razy w
tygodniu

co najmniej jeden raz w
tygodniu
pozostałe cmentarze
komunalne – co
najmniej jeden raz w
tygodniu

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

co najmniej jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej jeden raz
w tygodniu

co najmniej jeden raz w
tygodniu

co najmniej jeden raz
na dwa tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

co najmniej jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej jeden raz
na dwa tygodnie

co najmniej jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej jeden raz
na dwa tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

co najmniej jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej jeden raz
w tygodniu

co najmniej jeden raz w
tygodniu

co najmniej jeden raz
na dwa tygodnie
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bioodpady,
z wyłączeniem
naturalnych drzewek
świątecznych
(choinki)

Bioodpady w postaci
naturalnych drzewek
świątecznych
(choinki)

meble i inne odpady
wielkogabarytowe

1.IV.30.XI.

1.XII 31.III

1.I 31.III

cały
rok

jeden raz w tygodniu

jeden raz w tygodniu

jeden raz w tygodniu

jeden raz w tygodniu

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa tygodnie

jeden raz w tygodniu

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa tygodnie

jeden raz w tygodniu

jeden raz na dwa tygodnie

nie więcej niż dwa razy
w roku, w terminach
uzgodnionych przez
właściciela
nieruchomości z
podmiotem
odbierającym odpady

nie więcej niż dwa razy w
roku, w terminach
uzgodnionych przez
właściciela nieruchomości
z podmiotem
odbierającym odpady

dwanaście razy
w roku zgodnie z
harmonogramem

nie więcej niż dwa razy w
roku, w terminach
uzgodnionych przez
właściciela nieruchomości
z podmiotem
odbierającym odpady

dwanaście razy
w roku zgodnie z
harmonogramem

jeden raz w tygodniu

jeden raz na dwa tygodnie

nie więcej niż dwa razy
w roku, w terminach
uzgodnionych przez
właściciela
nieruchomości z
podmiotem
odbierającym odpady
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale jest konsekwencją i wynikiem analizy finansowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzonymi na terenie Gminy Miasto
Szczecin.
W projekcie uchwały zaproponowano następujące zmiany:
- doprecyzowano zasady oraz maksymalną ilość przyjmowanych w
budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych,

Ekportach odpadów

- zweryfikowano potrzeby w zakresie ilości Mini Pszoków zlokalizowanych na terenie Szczecina,
- wprowadzono zmiany w zakresie świadczonych usług odbioru bioodpadów. Z uwagi na odbiór
bioodpadów u źródła, tj. z brązowych pojemników zarówno w zabudowie jedno, wielorodzinnej oraz
z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami zrezygnowano ze
świadczenia tej usługi w systemie kontenerowym,
- zmodyfikowano zapisy dotyczące częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych
w zabudowie jedno, wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem
gospodarki. Jednocześnie pozostawiono mieszkańcom możliwość nieograniczonego pozbywania się
odpadów wielkogabarytowych w Ekoportach na terenie Miasta Szczecin,
- doprecyzowano miejsce do gromadzenia bioodpadów w postaci naturalnych choinek.
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