DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, dnia 8 maja 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Ewa Muszyńska; ZUW

Poz. 2215

Data: 08.05.2020 14:33:53

UCHWAŁA NR XVI/535/20
RADY MIASTA SZCZECIN
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
Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Zakresem regulacji niniejszej uchwały objęci są właściciele nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym.
3. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się także do nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne objętych przez Gminę Miasto Szczecin gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Ekoportach - rozumie się przez to utworzone przez Gminę Miasto Szczecin punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
2) nieruchomości o charakterze mieszanym - rozumie się przez to nieruchomości w części zamieszkałe
i w części niezamieszkałe gdzie powstają odpady komunalne;
3) nieutrudnionym dostępie do pojemników, worków i kontenerów - rozumie się przez to dostęp do pojemników, kontenerów, worków w rozumieniu Regulaminu;
4) MiniPszokach - rozumie się przez to utworzone przez Gminę Miasto Szczecin ogólnodostępne punkty selektywnego zbierania odpadów;
5) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to zbierane selektywnie odpady komunalne, które ze
względu na rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach lub workach; do tej grupy odpadów zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, itp. a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju sprzęty elektryczne i elektroniczne, części samochodowe,
odpady sanitarne, remontowe, rozbiórkowe, budowlane, w tym stolarkę okienną i drzwiową;
6) Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Szczecin.
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§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Miasto Szczecin, z uwzględnieniem wymogów określonych w Regulaminie:
1) wszystkie nieruchomości będą wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych);
2) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej o liczbie lokali mieszkalnych od 3 do 7 w których każdy właściciel lokalu mieszkalnego składa we własnym imieniu deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - będą wyposażone w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;
3) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej inne niż wskazane w pkt 2 - będą wyposażone w pojemniki do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;
4) nieruchomości niezamieszkałe istniejące w zabudowie innej niż wskazanej w pkt 2 i 3 będą wyposażane
w pojemniki, chyba że na pisemny wniosek właściciela nieruchomości za zgodą Gminy Miasto Szczecin
zostaną wyposażone w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o których mowa w § 8
ust. 1 pkt 2;
5) w nie mniej niż 100 (stu) lokalizacjach 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.
2. Wyposażenie nieruchomości opisanych w ust. 1 pkt 1 i 3 w pojemniki na odpady będzie dokonywane
w oparciu o zapotrzebowanie składane przez właściciela nieruchomości w formie pisemnej lub elektronicznej
do Gminy Miasto Szczecin. Właściciel nieruchomości składa zapotrzebowanie w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgłoszenie zapotrzebowania
zawiera informacje o ilości i pojemności pojemników oraz mapę lub szkic sytuacyjny wraz z zaznaczeniem
miejsca gromadzenia odpadów.
3. Zmiany w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zbierane selektywnie będą każdorazowo następować w oparciu o zapotrzebowanie złożone do Gminy Miasto Szczecin przez właściciela nieruchomości, w formie pisemnej lub elektronicznej, oraz postanowienia zawarte w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
4. Do zmiany zapotrzebowania w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki właściciel nieruchomości zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie tej zmiany. Gmina Miasto Szczecin, po weryfikacji zapotrzebowania, może dokonać zmiany wyposażenia nieruchomości w pojemniki albo odmówić dokonania zmiany.
5. Gmina Miasto Szczecin zapewnia utrzymanie udostępnionych właścicielom nieruchomości pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) mycie i dezynfekcję pojemników na odpady wymienione w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 wewnątrz oraz na zewnątrz,
w tym preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy, realizowaną na zgłoszenie właściciela nieruchomości, w miarę potrzeby nie więcej niż 1 (raz) w roku;
2) odstawienie pojemników po ich każdorazowym opróżnieniu w miejsce w którym pojemniki na odpady zostały udostępnione;
3) naprawę pojemników albo wymianę na inne sprawne technicznie.
§ 3. 1. Podmiot świadczący w imieniu Gminy Miasto Szczecin usługę odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości nie jest zobowiązany do wyposażania nieruchomości w pojemnik do zbierania bioodpadów. Obowiązek ten obciąża właściciela nieruchomości zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości zgłaszają niezwłocznie do Urzędu Miasta wyposażenie nieruchomości w pojemnik na bioodpady, celem jego zaewidencjonowania i zapewnienia odbioru zbieranych w nich odpadów.
W przypadku wyposażenia nieruchomości w więcej niż 1 (jeden) pojemnik, obowiązek opisany w zdaniu
pierwszym dotyczy wszystkich pojemników na bioodpady, w które została wyposażona nieruchomość.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na oczipowanie pojemnika
przez podmiot świadczący w imieniu Gminy Miasto Szczecin usługi odbioru odpadów komunalnych i naklejania na pojemniku oznakowania wskazującego na rodzaj odpadu zbieranego w pojemniku oraz stwierdzającego
nieprawidłowości w selektywnym zbieraniu odpadów.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani udostępnić podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów pojemnik na bioodpady w celu wykonania czynności opisanych w ust. 3.
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§ 4. 1. Kontenery, Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać
wymogi określone w Regulaminie.
2. Podstawą określenia ilości i rodzajów pojemników, kontenerów i worków do zbierania odpadów komunalnych są postanowienia Regulaminu.
§ 5. 1. Do15 stycznia każdego roku kalendarzowego Gmina Miasto Szczecin za pośrednictwem podmiotu
świadczącego usługę odbioru odpadów przekazuje właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie
jednorodzinnej oraz w zabudowie wielorodzinnej o liczbie lokali mieszkalnych od 3 do 7 w których każdy właściciel lokalu mieszkalnego składa we własnym imieniu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym części zamieszkałej ww. nieruchomości o charakterze mieszanym:
1) 30 niebieskich worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do zbierania papieru;
2) 70 żółtych worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do zbierania metali, odpadów z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
3) 30 zielonych worków o pojemności 60 1 przeznaczonych do zbierania szkła.
2. Do15 stycznia każdego roku kalendarzowego Gmina Miasto Szczecin za pośrednictwem podmiotu
świadczącego w jej imieniu usługę odbioru odpadów przekaże właścicielom części niezamieszkałej nieruchomości o charakterze mieszanym zlokalizowanej w zabudowie, o której mowa w ust. 1:
1) 12 niebieskich worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do zbierania papieru;
2) 24 żółtych worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do zbierania metali, odpadów z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
3) 12 zielonych worków o pojemności 60 1 przeznaczonych do zbierania szkła.
3. W przypadku objęcia nieruchomości gminnym systemem gospodarowania odpadami po dacie wskazanej
w ust. 1 i 2 podmiot świadczący usługę odbioru odpadów przekazuje właścicielom nieruchomości worki
w ilości zmniejszonej proporcjonalnie do upływu okresu od początku danego roku kalendarzowego.
4. W przypadku zużycia przez właścicieli nieruchomości wszystkich worków przekazanych im przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt w worki, których liczba, rodzaj oraz kolorystyka odpowiada
wymaganiom określonym w Regulaminie.
5. Niezależnie od postanowień ust. 1-4 właściciel nieruchomości może zbierać odpady segregowane
w workach zakupionych we własnym zakresie i na własny koszt, pod warunkiem używania worków których
liczba, rodzaj oraz kolorystyka odpowiada wymaganiom określonym w Regulaminie.
6. W przypadku wyrażenia przez Gminę Miasto Szczecin zgody, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 do nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi innymi niż
nieruchomości o charakterze mieszanym, stosuje się postanowienia ust. 2 - 5.
§ 6. 1. Gmina Miasto Szczecin, w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udostępnia
właścicielom nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej kontenery do zbierania bioodpadów
innych niż odpady spożywcze i kuchenne oraz naturalne drzewka świąteczne (choinki). Udostępnienie następuje w terminie określonym umową zawartą z podmiotem świadczącym na rzecz Gminy Miasto Szczecin usługę
odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości i odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości kierowanego do tego podmiotu, z częstotliwością określoną w niniejszej uchwale.
2. Gmina Miasto Szczecin zachowuje prawo do weryfikacji zasadności złożonego zapotrzebowania.
3. Kontenery są udostępnione na okres 24 godzin od momentu ich podstawienia w dniach od poniedziałku
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin 24 godzin może zostać wydłużony w wyjątkowych sytuacjach, za uprzednią zgodą Gminy.
4. W przypadku udostępnienia kontenera w piątek odbiór odbywa się w poniedziałek następnego tygodnia.
W przypadku gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy odbiór następuje dnia następnego bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy.
§ 7. 1. Uzgodnień dotyczących miejsc, w których mają być usytuowane pojemniki właściciel nieruchomości dokonuje z Gminą Miasto Szczecin, a kontenerów z podmiotem świadczącym usługę ich udostępnienia.
2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadanie tytułu prawnego właściciela nieruchomości do dysponowania terenem;
2) zgodność miejsca gromadzenia odpadów z przepisami prawa budowlanego oraz Regulaminem;
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3) obowiązek zapewnienia nieutrudnionego dostępu do kontenerów, pojemników i worków w terminie odbioru dla podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów;
4) inne wymogi dotyczące miejsc gromadzenia odpadów komunalnych określone w Regulaminie.
3. Przy określaniu miejsc, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości musi uwzględnić ograniczenia w możliwości wejścia na teren nieruchomości przez pracowników podmiotu świadczącego usługę odbioru
odpadów.
§ 8. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Miasto Szczecin, z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:
1) zebrane w oznakowanych przez Gminę pojemnikach niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) zebrane selektywnie w workach oraz oznakowanych przez Gminę pojemnikach odpady:
a) papieru, z wyłączeniem papieru, tektury zanieczyszczonej inną substancją, paragonów, papieru kredowego, pokrywanego folią i kalką,
b) szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach, szkła
hartowanego, szkła stołowego - żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku,
c) metalu - umieszczone w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych,
d) tworzyw sztucznych, z wyłączeniem opakowań po chemikaliach innych niż gospodarcze, środkach
ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
e) opakowaniowe wielomateriałowe - umieszczone w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania
tworzyw sztucznych;
3) zebrane luzem (bez opakowania) w brązowych pojemnikach bioodpady w postaci:
a) nierozdrobnionych zdrewniałych części roślin - pod warunkiem, że tak zebrane w pojemniku bioodpady
umożliwiają zamknięcie pojemnika oraz zbieranie innych rodzajów bioodpadów,
b) rozdrobnionych zdrewniałych części roślin oraz innych niż zdrewniałe części roślin,
c) odpadów spożywczych i kuchennych pochodzenia roślinnego;
4) zebrane w kontenerach bioodpady nie będące odpadami spożywczymi i kuchennymi pochodzenia roślinnego tj. trawa, gałęzie, liście, spady, rośliny;
5) wystawiane w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych lub jego bezpośrednim sąsiedztwie naturalne drzewka świąteczne (choinki);
6) wystawiane w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów komunalnych lub jego bezpośrednim sąsiedztwie meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) zebrane w pojemnikach na terenie cmentarzy komunalnych odpady nieulegające biodegradacji;
z zastrzeżeniem, że nie są to odpady komunalne pochodzące z rodzinnych ogrodów działkowych lub będące
wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.
2. Podmiot świadczący w imieniu Gminy Miasto Szczecin nie świadczy usługi udostępnienia kontenerów
na bioodpady oraz 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.
3. Warunkiem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest:
1) zapewnienie przez właściciela nieruchomości podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów nieutrudnionego dostępu w dniu odbioru odpadów do pojemników, kontenerów i worków;
2) przygotowanie i utrzymywanie miejsca gromadzenia odpadów w sposób określony Regulaminem;
3) zbieranie i przekazywanie odpadów w miejscu uzgodnionym zgodnie z § 7;
4) zbieranie i przekazywanie odpadów w sposób określony Regulaminem.
4. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 3 pkt 1 - 3, odbiór odpadów nie będzie realizowany.
5. Podmiot świadczący usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości każdorazowo
powiadamia Gminę Miasto Szczecin o przekazywaniu przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
zebranych z naruszeniem wymogów selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonych w Regulaminie. Zebrane w ten sposób odpady odbierane są jako odpady niesegregowane (zmieszane) w terminie odbioru
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), z zastrzeżeniem
ust. 6.
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6. W przypadku stwierdzenia, iż w pojemnikach lub workach służących do zbierania odpadów komunalnych znajdują się łącznie z innymi odpadami komunalnymi bądź samodzielnie odpady inne aniżeli papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, podmiot świadczący usługę odbioru odpadów nie dokonuje odbioru tak zebranych odpadów do czasu usunięcia przez właściciela nieruchomości odpadów nie podlegających odbiorowi.
7. Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany
jest do selektywnego odbierania odpadów wskazanych w ust. 1.
8. W przypadku remontu drogi lub chodnika uniemożliwiającego dokonanie odbioru odpadów zbieranych
na nieruchomości z miejsc wskazanych w niniejszej uchwale, podmiot świadczący usługę odbioru odpadów
komunalnych odbiera je wyłącznie z pojemników zastępczych zapewnionych dla właścicieli nieruchomości na
czas trwania tych przeszkód. Pojemniki zastępcze zlokalizowane będą w miejscach umożliwiających dostęp do
pojemników i worków oraz odbiór zebranych w nich odpadów.
§ 9. 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) bioodpady, w tym części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów, oraz naturalne drzewka świąteczne (choinki), jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 roku;
9) 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;
10) 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;
11) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
12) tekstylia, odzież;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) zużyte kartridże i tonery;
15) nośniki danych, w tym kasety, dyskietki, dyski, płyty;
16) świetlówki i żarówki;
17) zużyte baterie i akumulatory;
18) przepracowane oleje smarowe;
19) zużyte, przeterminowane gaśnice samochodowe.
2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ekoportach nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców zużyte opony, jednakże w ilości nie większej aniżeli 4 sztuki opon
w danym roku kalendarzowym od każdego mieszkańca Gminy Miasto Szczecin będącego właścicielem samochodu osobowego zarejestrowanego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Mieszkaniec Gminy Miasto Szczecin w celu skorzystania z uprawnienia do przekazania zużytych opon
zobowiązany jest do wykazania się dokumentem potwierdzającym prawo własności pojazdu opisanego
w ust. 2. Podmiot dokonujący odbioru odpadów komunalnych w Ekoporcie zobowiązany jest do dokonania
weryfikacji spełnienia warunków upoważniających do przekazania odpadów opisanych w ust. 2.
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4. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wytypowanych Ekoportach nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców Gminy Miasto Szczecin we własnym zakresie:
1) zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w maksymalnej jednorazowo ilości 125 kilogramów albo 240 litrów;
2) przedmioty gospodarstwa domowego, niebędące odpadami, przekazane do ponownego wykorzystania do
tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone.
5. W wytypowanych aptekach, które współpracują z Gminą Miasto Szczecin, bezpłatnie odbierane są przeterminowane leki i opakowania po lekach.
6. Informacje dotyczące lokalizacji Ekoportów, godzin otwarcia oraz rodzajów odpadów przyjmowanych
w danym punkcie a także wykaz aptek, o których mowa w ust. 5, udostępniany jest na stronie Urzędu Miasta
Szczecin, lub na stronie internetowej www.ecoszczecin.pl, www.ekoporty.szczecin.pl.
7. Na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych w każdym z Ekoportów, umieszczony jest wykaz odpadów przyjmowanych oraz godziny otwarcia.
8. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj lub ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy lub
powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 10. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Odbiór odpadów wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 - 3 i 5 odbywa się zgodnie z harmonogramem
sporządzonym przez podmiot świadczący usługę odbioru w danym sektorze na podstawie umowy zawartej
z Gminą Miasto Szczecin.
2. Harmonogram odbioru odpadów jest udostępniony właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma
być dokonywany, w szczególności poprzez udostępnienie informacji na stronie www.ecoszczecin.pl.
3. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Miasto Szczecin może wyrazić zgodę na świadczenie usług odbioru odpadów w dni ustawowo wolne od pracy.
4. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień tygodnia, w którym następuje odbiór odpadów, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów następuje w dniu nie będącym dniem
ustawowo wolnym od pracy poprzedzającym lub następującym dzień ustawowo wolny od pracy.
§ 12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić w miejscu wskazanym w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin najpóźniej na 1 dzień przed terminem odbioru uzgodnionym z podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów, zaś w przypadku nieruchomości
w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali mieszkalnych jest większa niż 7, odbiór odpadów następuje
w terminach określonych w harmonogramie sporządzonym przez podmiot świadczący usługę odbioru w danym
sektorze na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin.
§ 13. Odpady komunalne segregowane zbierane w MiniPszok odbierane są z częstotliwością określoną
harmonogramem sporządzonym przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych w danym
sektorze na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin.
§ 14. Właściciele nieruchomości, dla których obowiązek odbioru odpadów komunalnych przejęła Gmina
Miasto Szczecin, wszystkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmioty świadczące usługę
odbioru odpadów w imieniu Gminy Miasto Szczecin lub przez podmiot odbierający odpady w Ekoporcie, mogą zgłaszać w terminie 14 dni, od dnia wystąpienia nieprawidłowości:
1) z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierując korespondencję elektroniczną na adres: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl;
2) pisemnie kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
3) telefonicznie pod nr tel. 91 435 11 99;
4) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
§ 15. Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami udostępnione są na stronie internetowej
www.ecoszczecin.pl.
§ 16. Zagospodarowanie odpadów komunalnych następuje zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
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§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 18. Traci moc uchwala Nr VII/215/19 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 czerwca 2019 roku 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 2019 r., poz. 3428).
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Renata Łażewska

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–8–

Poz. 2215

Załącznik do uchwały Nr XVI/535/20
Rady Miasta Szczecin
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Rodzaj odpadów
komunalnych

Okres

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

1

2

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

Cmentarz
Centralny – co
najmniej dwa
razy w
tygodniu

– co najmniej jeden raz
w tygodniu

cały
rok
jeden raz w tygodniu

jeden raz w tygodniu

co najmniej jeden raz w
tygodniu

dla części zamieszkałej
nieruchomości

co najmniej jeden raz
w tygodniu

– co najmniej dwa razy
w tygodniu

pozostałe
cmentarze
komunalne –
co najmniej
jeden raz w
tygodniu

papier

cały
rok

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

szkło

cały
rok

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

metale, tworzywa
sztuczne, odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe

cały
rok

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

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

1.IV.30.XI.

jeden raz
w
tygodniu

bioodpady,
z wyłączeniem
naturalnych
drzewek
świątecznych
(choinki)

dodatkowo
bioodpady
inne niż
odpady
spożywcze i
kuchenne
pochodzenia
roślinnego w
kontenerach
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jeden raz w
tygodniu
dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze i
kuchenne
pochodzenia
roślinnego w
kontenerach
2 razy w roku na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

2 razy w roku
na zgłoszenie
właściciela
nieruchomoś
ci
1.XII 31.III

jeden raz
na dwa
tygodnie

jeden raz
w
tygodniu

jeden raz na
dwa
tygodnie

jeden raz
na dwa
tygodnie
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dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze i
kuchenne
pochodzenia
roślinnego w
kontenerach

meble i inne
odpady
wielkogabarytowe

1.XII 31.III

jeden raz na dwa
tygodnie

jeden raz na dwa tygodnie

cały
rok

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

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

jeden raz
w
tygodniu

dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze i
kuchenne
pochodzenia
roślinnego w
kontenerach

-16 razy na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

-16 razy na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

-16 razy na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze i
kuchenne
pochodzenia
roślinnego w
kontenerach

dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze
i kuchenne
pochodzenia
roślinnego
w kontenerach

dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze
i kuchenne
pochodzenia
roślinnego w
kontenerach

- 1 raz w
miesiącu na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości
Bioodpady
w postaci
naturalnych
drzewek
świątecznych
(choinki)

jeden
raz w
tygodniu

dodatkowo
bioodpady inne
niż odpady
spożywcze
i kuchenne
pochodzenia
roślinnego
w kontenerach

jeden raz na dwa tygodnie

dwadzieścia cztery razy
w roku zgodnie z
harmonogramem

jeden
raz w
tygodniu

- 1 raz w
miesiącu na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

jeden raz
na dwa
tygodnie

za każdym
razem,
w przypadku
zaistnienia
potrzeby
pozbycia się
odpadu

- 1 raz
w miesiącu na
zgłoszenie
właściciela
nieruchomości

jeden raz w tygodniu

jeden raz na dwa tygodnie

dwadzieścia cztery razy
w roku zgodnie z
harmonogramem

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

za każdym
razem,
w przypadku
zaistnienia
potrzeby
pozbycia się
odpadu

