
Uchwała nr XXIV/300/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 1996 r. 

w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i 

powołania samodzielnych zakładów budżetowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “h” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72 poz. 344 z 

późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr XI/108/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie 

likwidacji Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i powołania samodzielnych zakładów 

budżetowych dokonuje się następujących zmian: 

1. § 2 ust. 1 lit. “c” otrzymuje brzmienie:  

a. “Miejski Zakład Gospodarki Odpadami z siedzibą w Szczecinie, 

którego przedmiot działania obejmuje prowadzenie gospodarki 

odpadami stałymi i płynnymi”. 

2. w Załączniku nr 3  

1. nazwę w tytule zmienia się na Miejski Zakład Gospodarki Odpadami  

2. w § 2 skreśla się nazwę ul. Żołnierska 56  

3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

3. Przedmiotem działania zakładu jest:  

1. Prowadzenie gospodarki odpadami oraz zapewnienie warunków niezbędnych 

do ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta a w szczególności  

a. ewidencjonowanie źródeł powstawania odpadów  

b. programowanie i rozwój gospodarki odpadami  

c. utrzymanie składowisk odpadów oraz punktów zlewnych i 

innych obiektów związanych z utylizacją odpadów  

d. prowadzenie prac zabezpieczających środowisko przed 

niekorzystnym oddziaływaniem składowisk, punktów zlewnych 

i innych obiektów związanych z utylizacją odpadów  

e. nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań dotyczących 

ochrony środowiska przed odpadami na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach  

f. przygotowywanie propozycji co do wysokości opłat za usługi 

zagospodarowania odpadów  

g. sprawowanie zarządu mieniem komunalnym, służącym 

gospodarce odpadami  



h. prowadzenie akcji edukacyjno-promocyjnej na rzecz przyjaznej 

środowisku gospodarki odpadami. 

4. § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

a. “ w Zakładzie tworzy się oddział składowisk, którym kieruje zastępca 

dyrektora zakładu - dyrektor oddziału”. 

5. w § 10 ust. 2 skreśla się kropkę na końcu i dodaje wyrazy “a plan finansowy oddziału 

Dyrektor zakładu.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 1996 roku.  

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


