UCHWAŁA NR VII/215/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 maja 2019 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629), 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 odpadów
komunalnych z terenu Gminy Miasto Szczecin, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli tych
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwości ich odbierania,
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio także do nieruchomości wskazanych
w uchwale nr X/183/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 3144).
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) EKOPORTACH – rozumie się przez to utworzone przez Gminę Miasto Szczecin punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
2) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na
rozmiar lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane; do tej grupy odpadów
zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, szafy, tapczany, lóżka, fotele, dywany, materace,
zabawki dużych rozmiarów, itp. a nie zaliczamy wszelkiego rodzaju części samochodowych,
odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym stolarki okiennej
i drzwiowej,
3) dostępie do pojemników i worków – rozumie się przez to:
a) w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na których zamieszkują
mieszkańcy – wystawianie pojemników / worków z odpadami przed nieruchomość,
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,
c) w przypadku nieruchomości, na których występują bariery architektoniczne utrudniające lub
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.
§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy
Miasto Szczecin, wszystkie nieruchomości zamieszkałe będą wyposażone w:
1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,
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2) pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1) lit.
a)-d)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
z zastrzeżeniem, że wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do
segregacji odpadów będzie dokonywane w oparciu o zapotrzebowanie składane do Gminy przez
właściciela nieruchomości w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana sposobu gromadzenia
odpadów.
2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Miasto
Szczecin, nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej będą wyposażone
w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1) lit. a)-d)
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik
do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, o pojemności określonej w § 5 ust. 2 pkt 2)
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin. Właściciele po
zakupie pojemnika zobowiązani są do zgłoszenia jego posiadania do Gminy Miasto Szczecin,
a następnie do bezpłatnego udostępnienia pojemnika podmiotowi świadczącemu usługę odbioru
odpadów do czipowania i naklejenia na pojemniku oznakowania wskazującego na rodzaj odpadu
gromadzonego w pojemniku i objęcie tej nieruchomości gminnym systemem gospodarowania
odpadami.
4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej poddających odpady ulegające biodegradacji procesowi
kompostowania na terenie tych nieruchomości.
5. Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać
wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
6. Podstawą określenia ilości i rodzajów pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych, są zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Szczecin określające rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.
7. Do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego, w ramach opłaty opisanej w §1 ust. 1, Gmina
Miasto Szczecin przekaże właścicielom nieruchomości wskazanych w ust. 2, którzy zadeklarowali
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi odbioru
odpadów na zlecenie gminy, po:
1) 30 niebieskich worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do gromadzenia papieru,
2) 70 żółtych worków o pojemności 120 1 przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw
sztucznych oraz metali,
3) 30 zielonych worków o pojemności 60 1 przeznaczonych do gromadzenia odpadów ze szkła.
8. W przypadku objęcia nieruchomości gminnym systemem gospodarowania odpadami albo
zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości objętych już gminnym
systemem gospodarowania odpadami po dacie wskazanej w ust. 7, liczba przekazywanych worków,
o której mowa w ust. 5, będzie zmniejszona proporcjonalnie do upływu okresu od początku danego
roku kalendarzowego i zostanie dostarczona w terminie 7 dni od złożenia deklaracji z uwzględnieniem
segregacji odpadów.
9. W przypadku gdy właściciele nieruchomości wskazani w ust. 7 i 8 wykorzystają w trakcie roku
kalendarzowego przypadającą im liczbę worków danego rodzaju, Gmina Miasto Szczecin przekaże
kolejne worki w proporcji określonej w ust. 8, poprzez ich udostępnienie do odbioru w siedzibie
podmiotu świadczącego usługi odbioru odpadów na zlecenie gminy. Właściciel jest zobowiązany do
wskazania numeru PKT punktu wywozowego na który chce pobrać worki.
10. W okolicznościach wskazanych w ust. 9, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do celu
i sposobu wykorzystania przez właścicieli nieruchomości worków opisanych w ustępach 7-8, Gmina
Miasto Szczecin może odmówić właścicielowi nieruchomości przekazania dalszych worków. W takim
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przypadku Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów segregowanych
w workach zakupionych na własny koszt z uwzględnieniem stosowania kolorystyki worków
określonej w ust. 7.
11. Niezależnie od postanowień ust. 7-10 Właściciel nieruchomości może gromadzić odpady
segregowane w workach zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania kolorystyki
worków określonej w ust. 7.
12. Zmiany w zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki, w tym w pojemniki do
selektywnego gromadzenia odpadów, będą dokonywane w oparciu o zapotrzebowanie składane przez
właściciela nieruchomości oraz postanowienia zawarte w obowiązującym Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin.
13. Do zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 12, właściciel nieruchomości lub osoba
zarządzająca nieruchomością musi dołączyć uzasadnienie zmiany wyposażenia nieruchomości
w pojemniki. Gmina Miasto Szczecin, po weryfikacji zapotrzebowania, może dokonać zmiany
wyposażenia nieruchomości w pojemniki.
14. Udostępnianie kontenerów do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji (trawa,
gałęzie, liście, spady, rośliny), dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej,
odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia nieruchomości, kierowanego do podmiotu realizującego
odbiór tych odpadów na zlecenie Gminy. Gmina Miasto Szczecin zachowuje prawo do weryfikacji
zasadności złożonego zapotrzebowania włącznie z ograniczeniem ilościowym jednorazowego
zapotrzebowania na kontenery. Kontenery będą udostępnione na okres 24 godzin od momentu
podstawienia, z zastrzeżeniem, że termin 24 godzin może zostać wydłużony w wyjątkowych
sytuacjach, za uprzednią zgodą Gminy.
15. Uzgodnień dotyczących miejsc, w których mają być usytuowane pojemniki i kontenery,
właściciel nieruchomości dokonuje bezpośrednio z podmiotem realizującym w imieniu Gminy usługę
wyposażenia nieruchomości zamieszkałej w pojemniki i kontenery. Przy określaniu tych miejsc muszą
być uwzględniane:
1) dysponowanie prawem do terenu,
2) przepisy prawa budowlanego,
3) dostęp do pojemników i worków w terminie odbioru dla pracowników przedsiębiorcy
świadczącego usługi odbioru odpadów,
4) ograniczenia możliwości wejścia na teren nieruchomości przez pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
§ 3. 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 odpady komunalne zmieszane,
2) zebrane selektywnie w oznakowanych przez Gminę pojemnikach lub workach odpady:
a) papieru,
b) szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych
i truciznach,
c) metalu – umieszczone w pojemniku lub worku przeznaczonego do zbierania tworzyw
sztucznych,
d) tworzyw sztucznych, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach
medycznych i truciznach,
3) zebrane w brązowych pojemnikach odpady ulegające biodegradacji (trawa, gałęzie, liście, spady,
rośliny), w tym bioodpady (odpady warzywne, owocowe, obierki, resztki jedzenia pochodzenia
roślinnego, fusy po kawie, herbacie),
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4) zebrane w kontenerach odpady ulegające biodegradacji (trawa, gałęzie, liście, spady, rośliny),
5) wystawione przed posesję naturalne choinki,
6) wystawiane przed posesję odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
7) zebrane w pojemnikach na terenie cmentarzy komunalnych odpady nieulegające biodegradacji,
z zastrzeżeniem, że nie są to odpady inne niż komunalne wytwarzane na niezamieszkałej części
nieruchomości.
2. Warunkiem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości jest zapewnienie przez właściciela
nieruchomości dla pracowników podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów na zlecenie Gminy
Miasto Szczecin, w dniu odbioru dostępu do pojemników i worków. W przypadku braku dostępu,
odbiór odpadów nie będzie realizowany.
3. W przypadku remontu drogi lub chodnika uniemożliwiającego dokonanie odbioru odpadów
gromadzonych na nieruchomości z miejsc wskazanych w ustępach powyżej, Gmina Miasto Szczecin
dokonywać będzie odbioru odpadów komunalnych z zapewnionych na czas trwania tych przeszkód
pojemników zastępczych. Pojemniki zastępcze zlokalizowane będą w miejscach umożliwiających
dostęp do pojemników i worków oraz odbiór odpadów przez podmiot świadczący usługę odbioru.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3, na okres trwania przeszkód tam opisanych. Właściciele
nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów wyłącznie w pojemnikach zastępczych
udostępnionych przez Gminę Miasto Szczecin.
§ 4. 1. Odpady papieru, szkła metalu i tworzyw sztucznych powinny być gromadzone:
1) w workach dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
2) w pojemnikach na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów określone są odrębnymi przepisami prawa
miejscowego.
3. Dopuszcza się w zabudowie wielorodzinnej, w której liczba lokali nie jest większa niż siedem,
stosowanie worków do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1.
§ 5. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w EKOPORTACH
nieodpłatnie przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców, w każdej ilości, niżej wymienione
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) odpady wielkogabarytowe,
f) wykładziny, dywany i tekstylia, odzież,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte kartridże i tonery,
i) nośniki danych (kasety, dyskietki, dyski, płyty),
j) zużyte opony,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
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n) świetlówki i żarówki,
o) przepracowane oleje smarowe,
p) odpady ulegające biodegradacji (trawa, gałęzie, liście, spady, rośliny) z przydomowych ogródków,
a z odpadów kuchennych – czerstwe pieczywo,
q) opakowania po środkach niebezpiecznych, takich jak: środki ochrony roślin, opakowania po
środkach medycznych i truciznach, farbach, klejach, lepiszczach i konserwantach.
2. W wytypowanych EKOPORTACH w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przyjmowane są od mieszkańców:
1) odpady budowlano-rozbiórkowe,
2) przedmioty gospodarstwa domowego, niebędące odpadami, do ponownego wykorzystania przez
organizacje pożytku publicznego do tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone.
3. W wytypowanych aptekach, które współpracują z Gminą Miasto Szczecin, mieszkańcy mogą
przekazać bezpłatnie przeterminowane leki i opakowania po lekach.
4. Informacje dotyczące lokalizacji EKOPORTÓW, godzin otwarcia oraz rodzajów odpadów
przyjmowanych w danym punkcie udostępniane są na stronie internetowej www.ecoszczecin.pl ,
www.ekoporty.szczecin.pl.
5. Na tablicach informacyjnych, zlokalizowanych w każdym z EKOPORTÓW, umieszczony jest
wykaz odpadów przyjmowanych oraz godziny otwarcia.
§ 6. 1. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa
poniższe zestawienie:
Rodzaj odpadów

1
zmieszane

Okres

2
przez
cały
rok

Nieruchomości
w zabudowie
jednorodzinnej
lub
zagrodowej

3
jeden raz
w tygodniu

Inne
nieruchomości
zamieszkałe

Nieruchomości
na których
nie zamieszkują
mieszkańcy

Cmentarze
komunalne

4

5

6

dla części
niezamieszkałej
nieruchomości
– co najmniej
jeden raz
w tygodniu

co najmniej raz
w tygodniu

_______
dla części
zamieszkałej
nieruchomości
– co najmniej
dwa razy
w tygodniu
inne odpady
nieulegające
biodegradacji
szkło
z wyłączeniem
opakowań po
środkach ochrony
roślin, środkach
medycznych
i truciznach

przez
cały
rok
przez
cały
rok

________

________

jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej
jeden raz na
dwa tygodnie
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co najmniej
jeden raz na dwa
tygodnie

co najmniej
dwa razy
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co najmniej
jeden raz na
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tworzywa
sztuczne
z wyłączeniem
opakowań po
środkach ochrony
roślin, środkach
medycznych
i truciznach,
metal, opakowania
wielomateriałowe
papier

przez
cały
rok

jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej
jeden raz
w tygodniu

co najmniej
jeden raz w
tygodniu

co najmniej
jeden raz
w tygodniu

przez
cały
rok

jeden raz na
dwa tygodnie

co najmniej
jeden raz
w tygodniu

co najmniej
jeden raz
w tygodniu

co najmniej
jeden raz
w tygodniu

odpady ulegające
biodegradacji:
trawa, gałęzie,
liście, spady,
rośliny,

1.IV.30.XI.

jeden raz
w tygodniu

________

1.XII
-31.III

jeden raz na
dwa tygodnie

________

1.IV.30.XI.

jeden raz
w tygodniu

jeden raz
w tygodniu

1.XII
-31.III

jeden raz na
dwa tygodnie

naturalne choinki

1.I. –
15.III.

jeden raz
w tygodniu

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

odpady ulegające
biodegradacji:
roślinne odpady
kuchenne

jeden raz na
dwa tygodnie

- dla zabudowy
jednorodzinnej :
jeden raz
w tygodniu,
- dla zabudowy
jednorodzinnej :
jeden raz na dwa
tygodnie
- dla zabudowy
jednorodzinnej :
jeden raz
w tygodniu,
- dla zabudowy
jednorodzinnej :
jeden raz na dwa
tygodnie
- dla zabudowy
jednorodzinnej :
jeden raz
w tygodniu,
- dla zabudowy
wielorodzinnej:
dwa razy
w tygodniu
cztery razy
w roku
w terminach
uzgodnionych
z podmiotem
odbierającym
odpady

________

________

________

________

________

cztery razy
w roku
w terminach
uzgodnionych
z podmiotem
odbierającym
odpady

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 3, odbywa się
zgodnie z częstotliwością obowiązującą dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub
zagrodowej, określonej w §6 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Odbiór odpadów wymienionych w §3, z wyłączeniem odbioru odpadów ulegających
biodegradacji (trawa, gałęzie, liście, spady, rośliny) w zabudowie wielorodzinnej oraz odbioru
odpadów wielkogabarytowych w zabudowie, jednorodzinnej odbywa się zgodnie z harmonogramem
sporządzonym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru w danym sektorze na podstawie
umowy z Gminą Miasto Szczecin.
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2. Harmonogram odbioru odpadów jest udostępniony właścicielom nieruchomości, z których
odbiór ma być dokonywany.
3. Odbiór odpadów z terenu nieruchomości odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W 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 pierwszym dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
§ 8. 1. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość,
2) w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia w lub przy miejscu gromadzenia
odpadów zmieszanych dla danej nieruchomości.
2. Odpady wielkogabarytowe należy wystawić
z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru.

1 dzień

przed

terminem

uzgodnionym

§ 9. Właściciele nieruchomości, dla których obowiązek odbioru odpadów komunalnych przejęła
Gmina Miasto Szczecin, wszystkie przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorców odbierających w imieniu gminy odpady komunalne z nieruchomości lub przez
prowadzącego Ekoporty - punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mogą zgłaszać
w terminie 14 dni, od daty wystąpienia nieprawidłowości:
1) telefonicznie pod nr tel. 91 435 11 99,
2) z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierując mail na:gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl,
3) pisemnie kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin,
4) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 11. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
§ 12. Traci moc uchwala Nr VI/82/15 Rady Miasta Szczecina 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)
wraz z późn. zm . (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 2837, poz. 4627, z 2016 r.
poz. 3027).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin
Bartłomiej Sochański
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