
Szczecin 10.05. 2011r.

Informacja o realizacji zobowiązań Prezydenta Miasta Szczecin 
zawartych w Porozumieniu z 9 lipca 2010 roku  

pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Stowarzyszeniem 
Szczecińska Zielona Alternatywa. (Porozumienie zostało przyjęte przez 

Radę Miasta Szczecin - Uchwała NR L/1286/10 z 6.09.2010 r.)

Dot. § 1. Postulaty Stowarzyszenia 
Szczecińska Zielona Alternatywa

POSTULATY  ZAWARTE W 
POROZUMIENIU

STOPIEŃ REALIZACJI W OCENIE SZA
----  po 10 miesiącach ----

Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje 
się przystąpić do bezzwłocznej 
realizacji poniższych postulatów 
Stowarzyszenia Szczecińska Zielona 
Alternatywa tj.:
1. Wprowadzenie na terenie miasta 
obowiązkowej segregacji odpadów u 
źródła poprzez:

a) Przygotowanie projektu uchwały 
zmieniającej Regulamin Utrzymania 
Czystości i Porządku w Mieście (w 
regulaminie znajdzie się zapis, że każdy 
podmiot wytwarzający odpady 
zobowiązany jest dokonać ich segregacji u 
źródła, tj. w miejscu zamieszkania i 
pracy. /…/ 
Wprowadzenie obowiązkowej zbiórki 
u źródła frakcji organicznej – bio. 
Obowiązek posiadania pojemników na 
odpady bio, z opcją alternatywną 
posiadania kompostownika. Miasto 
powinno przyjąć program dopłat do 
zakupu kompostowników przez 
mieszkańców z maksymalną możliwością 
zwrotu kosztów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi. Wprowadzenie 
obowiązku kompostowania na ogrodach 
działkowych

b) Przeprowadzenie szeroko 
zakrojonej akcji ekologicznej dotyczącej 
selektywnej zbiórki u źródła a w 

Ad.1a) Stowarzyszenie SZA na spotkaniach z 
dyrekcją WGKiOŚ w dniach 15.12.2010 i 
4.01.2011 przekazało swoje stanowisko oczekując 
realnych działań ze strony miasta. Np.  cyt. z 
protokołu spotkania „Propozycją ze strony SZA 
było to, żeby w jednej dzielnicy Szczecina  
wprowadzić obowiązek selektywnej zbiórki w celu  
sprawdzenia efektów (zmiana regulaminu).” 
Niestety do dziś nie zrealizowano tego postulatu, 
mimo, że w innych miastach (Lublin, Gdańsk, 
Toruń i in.) wprowadza się segregację 
obowiązkową.
SZA zrezygnowało ze szczegółowego 
analizowania propozycji uchwały, gdyż jest to 
zadanie urzędu i radnych. Od czasu tych spotkań 
(zresztą z inicjatywy SZA), czyli od stycznia 2011 
nie odbywają się żadne spotkania w tej kwestii 
(??????)
 Brak nowej ustawy nie może być tutaj 
argumentem za bezczynnością.

1b) Jak dotąd nie zostalismy zaproszeni przez 
WGKiOŚ do „uczestnictwa w opracowaniu akcji-
programu dot. selektywnej zbiórki u żródła” (????) 
zgodnie z zapisem Porozumienia.



szczególności segregacji odpadów 
komunalnych zmieszanych w miejscu ich 
powstawania (ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert). W opracowaniu akcji – 
programu będą uczestniczyli 
przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, w tym Stowarzyszenia 
Szczecińska Zielona Alternatywa.

c) Realizację programu pilotażowego 
segregacja u źródła w zabudowie ścisłej 
(kamienice) oraz programu pilotażowego 
polegającego na budowie dwóch 
ekodomków (system EKOAB lub 
równoważny) w miejscach łatwo 
dostępnych dla mieszkańców - jednego na 
Prawobrzeżu, jednego na Lewobrzeżu.

d) Rozpoczęcie programów w roku 
2010, zakończenie w 2011. Niezależnie od 
pilotażu Urząd Miasta bezzwłocznie 
rozpocznie przygotowania do 
wprowadzania segregacji u źródła w całym 
mieście. Programy pilotażowe są tylko 
uzupełnieniem głównego zadania, tzn. 
systematycznego obejmowania zbiórką 
selektywną u źródła kolejnych dzielnic i 
instytucji. W szczególności Strony 
zgadzają się, że dobry przykład powinien 
iść „z góry”  i pierwszą instytucją z 
segregacją u źródła będzie Urząd Miasta, a 
za nim instytucje mu podległe.

e) Jeśli działanie ekodomków okaże 
się skuteczne (zbiórka selektywna na 
poziomie ponad 60 procent) i 
akceptowalne społecznie, Gmina Miasto 
Szczecin wprowadzi rezerwę w budżecie 
miasta w wysokości 10 mln zł, z 
przeznaczeniem na rozwój ekodomków lub 
innego systemu dającego podobne wyniki. 
Równolegle konieczne jest prowadzenie 
kampanii informacyjno edukacyjnej dla 
mieszkańców i zarządców (spółdzielni). 
Wskazane jest również szukanie źródeł 
finansowania poza miastem

1c) Trwa realizacja przez SZA  projektu „U 
ŹRÓDŁA – segregacja odpadów komunalnych w 
miejscu ich powstania – program pilotażowy”. 
WGKiOŚ od kwietnia wstrzymuje przelew 
środków (kolejnej transzy) ze względu na spór co 
do treści plakatu zaprojektowanego przez SZA. 
(???????)
Niestety nie zauważamy postępów w programie 
ekodomków. SZA znalazło już jedną lokalizację i 
chętną spółdzielnię na ekodomek na prawobrzeżu. 
Są oni otwarci na propozycję domku na 
lewobrzeżu.  Również firma przewozowa (MPO) 
jest gotowa do współpracy ale nie wiemy na jakim 
etapie są rozmowy miasta z MPO. Nie mamy też 
żadnych oznak aktywności miasta w szukaniu 
drugiej lokalizacji (???????). Nie zadawala nas i 
jest niezgodne z Porozumieniem sytuowanie 
dwóch ekodomków na prawobrzeżu co sugeruje 
WGKiOŚ. Druga lokalizacja powinna być na 
lewobrzeżu., aby ta metoda była dostepna dla 
mieszakańców obu części miasta.

1d) Nie nastąpiło „rozpoczęcie programów w 
roku 2010” (??????). Urząd Miasta nie rozpoczął 

„bezzwłocznie przygotowań do wprowadzania  
segregacji u źródła w całym mieście”(??????). 

Mimo, że dobry przykład powinien iść „z góry” nie 

wprowadzono „segregacji u źródła w samym 
Urzedzie Miasta i nstytucjach  mu podległych” 
(??????)

1e) Prócz działań SZA propagującej system 
EKOAB  brak ze strony urzędu „Równoleglej /
…/ kampanii informacyjno edukacyjnej dla  
mieszkańców i zarządców (spółdzielni).” 

Szukanie źródeł finansowania poza miastem: SZA 
próbowało zainteresować miasto ogólnopolskim 
projektem unijnym  ws ekodomków – 
bezskutecznie . Wręcz spotkaliśmy się z niechęcią 
urzędu w tej kwestii (????????)
   



2. Utworzenia w drodze uchwały Komisji 
ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Mienia specjalnej stałej 
‘Komisji do Monitoringu i Kontroli 
Realizacji Postanowień niniejszego 
Porozumienia - Umowy Społecznej ws. 
Gospodarki Odpadami’, która będzie 
działać przy Przewodniczącym Rady 
Miasta. /.../. Komisja czuwa nad 
wypełnieniem zobowiązań miasta 
zapisanych w Porozumieniu. Komisja 
może uchwalać wnioski do różnych władz, 
w tym do prezydenta miasta, rady miasta, 
wojewody, WIOŚ-u i in. o wyciągnięcie 
konsekwencji służbowych wobec winnych 
zaniedbania lub nierzetelnego 
realizowania postanowień niniejszego 
Porozumienia-Umowy Społeczn. 

Ad.2. Dopiero po prawie 9 miesiącach zebrała się 
specjalna Komisja do Monitoringu i Kontroli 
Realizacji Porozumienia. Obecnie – maj 2011 – 
odbywa się dopiero drugie posiedzenie. 

W związku z nierealizowaniem wielu 
postanowień POROZUMIENIA 
stowarzyszenie SZA domaga się 
wyciągnięcia konsekwencji służbowych 
wobec osób za to odpowiedzialnych.

3.  Odbywania  wszelkich  spotkań  w 
szerszym  gronie  tj.  z  udziałem 
Mieszkańców  Międzyodrza  Wyspy 
Puckiej  oraz  aktywnym  udziałem  reszty 
społeczeństwa; formuła otwarta.

  Ad.3. ok

4. Edukacji Mieszkańców Szczecina, 
uświadomienie Ich, że segregacja odpadów 
przynosi wiele korzyści.

Ad.4. patrz p. 1 b), c), d)

5.  Dot. okresu po ewentualnej realizacji 
inwestycji.

Ad.5. -------

6. Wykonania ponownego raportu oraz 
ponownej oceny oddziaływania na etapie 
projektu inwestycyjnego dot. spalarni

Ad.6.  W związku z nierealizowaniem 
postanowień POROZUMIENIA 
stowarzyszenie SZA  zwróci się do NFOŚ, 
do Ministerstwa Środowiska oraz do 
instytucji Unii Europejskiej o zawieszenie 
dotacji unijnej dot. spalarni!  

7. Zawarcia porozumienia z Gminą Police 
w zakresie korzystania z instalacji 
(kompostowni) w Leśnie Górnym w celu 
utylizacji odpadów biodegradowalnych lub 
przekazanie terenu firmie prywatnej dla 
inwestycji przetwarzania frakcji bio dla 
miasta – kompostowni, biogazowni itp. 

Warunkiem jest możliwość przetworzenia 

 
Ad.7. WGKiOS powołuje się na stare z 2006 r. 
porozumienie z Gminą Police. (??????) . 
Firma Remondis chce wybudować na własny 
koszt kompostownię miejską. Jest teren na tę 
inwestycję. Czy miasto ma zamiar skorzystać z 
tej szansy (??????)

Ilości odpadów bio wywożone ze Szczecina do 



odpowiednich, narzuconych przez 
dyrektywę składowiskową ilości odpadów 
bio – wcześniej zebranych w mieście.

Leśna G. są śladowe w porównaniu z 
wymaganiami  dyrektyw UE – niespełna 6 tys 
ton (wg danych sprzed 2 lat) i konieczne są 
działania, aby to zmienić. CO W TYM 
WZGLĘDZIE ZROBIONO (????????). 
WGKiOŚ pisze, że „Odpady biodegradowalne są 
zagospodarowane we własnym zakresie i nie składuje się 

ich na składowiskach” . Czy ze Szczecina na 
wysypiska nie są są wywożone ogromne ilości 
odpadów bio w zmieszanych odpadach 
komunalnych ?????? (wystarczy porównać 
badania składu morfologicznego robione na 
zlecenie WGKiOŚ). 
Na czym ma polegać „uszczelnienie” systemu 
odpadów bio, o czym pisze WGKiOŚ ?
Dlaczego nie ma analiz dotyczących wywiązania 
się Gminy Szczecin z dyrektywy składowiskowej 
(???????) 

8. Jak najszybszej aktualizacji planu 
gospodarki odpadami dla Szczecina, w 
którym zawarte będą niniejsze ustalenia, a 
w szczególności nowe elementy systemu 
gospodarki odpadami, w tym zapis, że do 
r. 2018 zebranych zostanie selektywnie co 
najmniej 50 procent odpadów 
komunalnych wytwarzanych w mieście 
czyli zbiórki surowców wtórnych i frakcji 
bio, zamiast obecnego zapisu 20 procent

Ad. 8. WGKiOŚ pisze w swoim sprawozdaniu z 
6 maja 2011: „Ewentualnie aktualizacja po sporządzeniu 
sprawozdania z realizacji PGO, które wykonane zostanie na 

przełomie I i II kwartał 2011 r.”  Czyli już zostało 
sporządzone sprawozdanie z realizacji PGO 
(????????). Przełom I i II kwartału minął miesiąc 
temu (…………………)

                                                                                
  

Dot. § 3.

2. /…/ Szczegółowy harmonogram 
realizacji zadań, ich przebieg i zakres 
merytoryczny ustalony będzie w drodze 
dodatkowych postanowień 
wynegocjowanych przez wszystkie Strony 
Porozumienia. 

 Ad.2. Do dnia dzisiejszego nie został 
przedstawiony  SZCZEGÓŁOWY 
HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 
(???????)

3. Gmina Miasto Szczecin zobowiązuje się 
do organizowania co najmniej jeden raz w 
miesiącu spotkań z udziałem Stron 
Porozumienia celem wypełnienia ust. 2.

Ad.3. Odbyły się (z inicjatywy SZA) tylko dwa 
spotkania w ciągu prawie 9 miesięcy (???????)



Dot. § 4.

1.  Przewodniczący  Rady  Miasta  będzie 
przyglądał  się  współpracy  na  rzecz 
Porozumienia,  co  zaświadcza  swoim 
podpisem  złożonym  na  niniejszym 
dokumencie.

Bezpośredni  nadzór  przestrzegania 
realizacji porozumienia sprawować będzie 
komisja  stała  tj.  Komisja  ds.  Gospodarki 
Komunalnej,  Ochrony  Środowiska  i 
Mienia,  której  służby  Prezydenta  Miasta 
Szczecin  w  imieniu  Gminy  Miasto 
Szczecin  składać  będą  sprawozdanie  co 
najmniej raz na kwartał.

Ad.1. Liczymy na współpracę Rady Miasta i Jej 
Przewodniczącego w realizacji Porozumienia.
Liczymy również na efektywne współdziałanie 
Komisji stałej RM  ds. Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Mienia,

Opracował: 

A.Krzyżański, 
pełnomocnik SZA ds. gospodarki odpadami, 

Prezes Stowarzyszenia


