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UCHWAŁA NR IX/169/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 czerwca 2015 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
(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593 z późn. zm.); 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 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 1544), wprowadza się następujące
zmiany:
1) do § 1 ust. 2 pkt. 3) dodaje się lit. c) w brzmieniu:
„c) w przypadku nieruchomości, na których występują bariery architektoniczne stanowiące utrudnienia
w odbiorze odpadów (schody, usytuowanie pojemników w piwnicy, podziemnych garażach lub
w odległości powyżej 30 m od miejsca odbioru odpadów) wystawianie pojemników/ worków
z odpadami przed nieruchomość”;
2) w § 1 ust. 2 wykreśla się pkt 4).
3) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego Gmina Miasto Szczecin za pośrednictwem podmiotu
działającego na zlecenie gminy przekaże właścicielom nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną
zbiórkę odpadów komunalnych:
1) 26 niebieskich worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia papieru;
2) 64 żółtych worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów opakowaniowych
z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, oraz metalu;
3) 26 zielonych worków o pojemności 60 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów opakowaniowych
ze szkła”;
4) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W trakcie trwania roku kalendarzowego liczba worków, o której mowa w ust. 5, będzie zmniejszona
proporcjonalnie do upływu okresu od początku roku i zostanie:
1) dostarczona w terminie 14 dni od złożenia deklaracji z uwzględnieniem segregacji odpadów dla
właścicieli, których nieruchomości zostały włączone do obsługi,
2) udostępniona do odbioru w siedzibie podmiotu działającego na zlecenie gminy dla właścicieli
nieruchomości, którzy wykorzystali worki, o których mowa w ust. 5”;
5) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7. Właściciel nieruchomości może gromadzić odpady segregowane w workach zakupionych na własny
koszt, pod warunkiem stosowania kolorystyki worków określonej w ust. 5”;
6) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest zapewnienie przez właściciela
nieruchomości dla pracowników, przedsiębiorcy odbierającego odpady, dostępu w dniu odbioru do
pojemników i worków. W przypadku braku dostępu, odbiór odpadów nie będzie realizowany”.
§ 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
Artur Szałabawka

