
Uchwała Nr XLVII/676/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 21 marca 1994r. 

W sprawie powołania zakładu budżetowego Miasta Szczecina pod nazwą Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. “h” ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z 

dnia 05.01.1991. prawo budżetowe (tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993r.) a także § 

2. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.05.1991r. w sprawie zakładów 

budżetowych (Dz. U. Nr 42 poz. 183) 

Rada Miejska w Szczecinie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Tworzy się zakład budżetowy Miasta Szczecina pod nazwą Zarząd Infrastruktury Komunalnej 

z siedzibą w Szczecinie i nadaje się temu zakładowi statut, stanowiący załącznik nr 1 do 

Uchwały. 

§ 2. 

Przedmiotem działalności Zarządu Infrastruktury Komunalnej jest: 

1. zarządzanie usługami komunalnymi z zakresu użyteczności publicznej należącymi do 

zadań własnych gminy, a w szczególności:  

 utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

 zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  

 zagospodarowania odpadów komunalnych i utrzymania czystości,  

 zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną,  

 organizowania zbiorowej komunikacji miejskiej,  

 utrzymania zieleni komunalnej,  

 utrzymania cmentarzy komunalnych,  

 utrzymania gminnych obiektów rekreacyjnych, sportowych i innych urządzeń 

użyteczności publicznej,  

 utrzymania budynków komunalnych,  

 innych usług.  

2. administrowanie mieniem komunalnym infrastruktury technicznej.  

§ 3. 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej przejmie pełne wykonywanie zadań, o których mowa w § 

2. niniejszej uchwały: 

 z oddziału MZK - do 31.12.1994r.  



 z oddziału ZWIK - do 31.05.1994r.  

 z oddziału MZUS - do 30.04.1994r.  

 z oddziału ZUK - do 30.04.1994r.  

§ 4. 

Zakład będzie się rozliczał z budżetem Miasta w dziale 70 - gospodarka komunalna oraz w 

dziale 74 - gospodarka mieszkaniowa. 

§ 5. 

Źródłem przychodów zakładu będą opłaty za usługi komunalne oraz dotacje z budżetu miasta.  

Z przychodów będzie finansowana działalność eksploatacyjna i utrzymanie mienia 

komunalnego infrastruktury technicznej w stanie niepogorszonym. 

§ 6. 

Zakład będzie wyposażony w środki obrotowe wydzielone ze środków obrotowych 

Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Andrzej Karls 

 


