
UCHWAŁA NR XX/483/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 czerwca 2016 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 (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 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, zmienionej uchwałą Nr 
IX/169/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015r. (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2837), oraz uchwałą Nr XII/271/15 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 27 października 2015r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 
4627) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 ust. 2 pkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których zamieszkują 
mieszkańcy – pozostawienie w dniu odbioru otwartych bram i wiat śmietnikowych oraz 
innych zamykanych pomieszczeń w których znajdują się pojemniki/ worki z 
odpadami”;

2) W § 1 ust. 2 pkt. 3) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) w przypadku nieruchomości, na których występują bariery architektoniczne 
uniemożliwiające odbiór odpadów - wystawianie pojemników/ worków z odpadami 
przed nieruchomość w sposób i w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu, zdrowiu, 
życiu osób trzecich oraz w miejscu umożliwiającym odbiór odpadów,  z wyłączeniem 
przypadków gdy usytuowanie pojemników/ worków przed nieruchomością jest
z przyczyn obiektywnych niemożliwe do wykonania lub  zagraża bezpieczeństwu, 
zdrowiu, życiu osób trzecich”;

3) W  § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości 
określa poniższe zestawienie:

Rodzaj odpadów Okres Nieruchomości 
w zabudowie 

jednorodzinnej 
lub 

zagrodowej

Inne 
nieruchomości 

zamieszkałe

Nieruchomości 
na których nie 
zamieszkują 
mieszkańcy

Cmentarze 
komunalne

1 2 3 4 5 6
zmieszane przez 

cały 
rok

jeden raz w 
tygodniu

dla części 
niezamieszkałej 
nieruchomości - 
co najmniej 

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

inne odpady 
nieulegające 
biodegradacji

przez 
cały 
rok

________ ________ ________
co najmniej 
dwa razy w 
tygodniu

szkło 
opakowaniowe z 
wyłączeniem 
opakowań po 
środkach ochrony 
roślin, środkach 
medycznych
i truciznach

przez 
cały 
rok

jeden raz na 
dwa tygodnie

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

opakowania z 
tworzyw 
sztucznych z 
wyłączeniem 
opakowań po 
środkach ochrony 
roślin, środkach 
medycznych i 
truciznach, metal, 
opakowania 
wielomateriałowe

przez 
cały 
rok

jeden raz na 
dwa tygodnie

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

papier przez 
cały 
rok

jeden raz na 
dwa tygodnie

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

co najmniej 
jeden raz w 
miesiącu

1.IV.- 
30.XI.

jeden raz w 
tygodniu

szesnaście  razy
w roku, w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

- dla zabudowy 
jednorodzinnej 
: jeden raz w 
tygodniu,
- dla zabudowy 
wielorodzinnej:
szesnaście  razy
w roku, w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

co najmniej 
dwa razy w 
tygodniu

odpady zielone

1.XII 
-31.III

jeden raz w 
miesiącu, w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

jeden raz w 
miesiącu, w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

jeden raz w 
miesiącu, w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

co najmniej 
dwa razy w 
tygodniu

naturalne choinki 1.I. - 
28.II.

jeden raz w 
tygodniu

dwa razy w 
tygodniu

- dla zabudowy 
jednorodzinnej 

________
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: jeden raz w 
tygodniu,
- dla zabudowy 
wielorodzinnej:
dwa razy w 
tygodniu

odpady 
wielkogabarytowe

przez 
cały 
rok

cztery razy w 
roku w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

dwadzieścia 
cztery razy
w roku

cztery razy w 
roku w 
terminach 
uzgodnionych z 
podmiotem 
odbierającym 
odpady

cztery razy w 
roku w 
terminach 
uzgodnionych 
z podmiotem 
odbierającym 
odpady

”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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