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Tytuł Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach

Numer GU/0002

Weryfikacja ogólna:
Wydział - Biuro Dialogu Obywatelskiego

Osoba odpowiedzialna Agnieszka Ilczyszyn (ailczysz@um.szczecin.pl)

Data utworzenia 2021-05-25 13:55:53

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:13

Czy projekt został złożony na właściwym formularzu?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt przesłano we właściwym terminie?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt przesłano do Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami SBO?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt zawiera dane kontaktowe do lidera?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Czy załączono niezbędne załączniki? Czy zostały one zanonimizowane?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy załączona została lista poparcia zawierająca podpisy minimum 10 osób popierających projekt, z
wyłączeniem autorów projektu?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt został wypełniony prawidłowo? Czy wypełniono w czytelny sposób wszystkie pola oznaczone
jako obowiązkowe?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy opis zakresu projektu jest zrozumiały, jednoznaczny, niebudzący wątpliwości?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy zostały wskazane informacje o ogólnodostępności oraz nieodpłatności projektu i czy nie wzbudzają
wątpliwości?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt został prawidłowo przyporządkowany do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Czy oznaczono lokalizację projektu na mapie w sposób odpowiadający opisowi w formularzu?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy w formularzu projektu udzielone zostały obowiązkowe zgody dotyczące przetwarzania danych
osobowych?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy opis projektu zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy lub dostawcy?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy wartość projektu lokalnego mieści się w puli środków przeznaczonych dla projektów ogólno miejskich
i lokalnych z danego obszaru?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy mając na uwadze powyższe projekt spełnia kryteria formalne?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami

Osoba odpowiedzialna Agnieszka Skwark (askwark@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Zarządzania Projektami

Data utworzenia 2021-05-25 14:51:38

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Czy projekt jest zgodny z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina?
 Tak
 Nie

Uwagi

brak zadania w WPRS na lata 2021-2025

Czy Miasto aktualnie realizuje już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej lokalizacji, lub
w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki jest przypisane?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy Miasto zrealizowało w przeszłości już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej
lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki było przypisane?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy Miasto w perspektywie dwóch kolejnych lat zaplanowało realizację zadań analogicznych do
zgłoszonego projektu (w tej samej lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy weryfikowany projekt koliduje z:
 innym projektem zaplanowanym przez Miasto?
 innym projektem realizowanym przez Miasto?



 innym projektem zrealizowanym przez Miasto?
 nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Biuro Prezydenta Miasta

Osoba odpowiedzialna Ewelina Olszak (eolszak@um.szczecin.pl)

Wydział Biuro Prezydenta Miasta

Data utworzenia 2021-06-02 09:51:11

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Rekomendacja dla Prezydenta do wskazania jednostki wiodącej w ocenie merytorycznej:

WGK

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości

Osoba odpowiedzialna Jowita Chabowska (jchabow@um.szczecin.pl)

Wydział WZION - Referat ds. Zasobu Nieruchomości

Data utworzenia 2021-06-22 11:02:40

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Kto jest właścicielem działki, na której zaplanowano działanie?
Uwagi

---

 Nie dotyczy

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia w drodze zamiany?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Osoba odpowiedzialna Aleksandra Gorzela (agorzela@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Architektury i Budownictwa

Data utworzenia 2021-06-22 15:18:35

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy projekt wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Inne informacje mogące mieć znaczenie dla realizacji projektu.

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Osoba odpowiedzialna Małgorzata Angrot-Glińska (mglinska@um.szczecin.pl)

Wydział WZION - Referat ds. Prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Data utworzenia 2021-06-25 13:42:29

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Czy teren, na którym zaplanowano projekt:
 jest terenem inwestycyjnym objętym którymkolwiek z etapów procedury zbycia?
 stanowi dla Miasta rezerwę na cel inwestycyjny?
 stanowi dla Miasta rezerwę na inny cel inwestycyjny?

Uwagi

---

Czy możliwa jest realizacja projektu po wydzieleniu na ten cel części działki?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia? Jeśli tak, proszę podać informacje
na ten temat.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Osoba odpowiedzialna Łukasz Dudko (ldudko@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Data utworzenia 2021-06-29 08:05:32

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest obciążony na rzecz osób trzecich?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Dz. 40/8 obr. 2097 (pętla tramwajowa przy ul. Kwiatowej w Szczecinie) - księga wieczysta nr
SZ1S/00189835/2 - ustanowiony trwały zarząd na rzecz ZDiTM. Dz. 22/1 obr. 2100 - księga wieczysta nr
SZ1S/00191270/0 - ustanowiona służebność przesyłu na rzecz SEC Sp. z o.o. Ponadto ta działka jest
przedmiotem 3 umów dzierżawy oraz 2 umów z przeznaczeniem na nośnik reklamowy, przy czym żadna z
nich nie koliduje z projektem. Z uwagi na istniejący w przeważającej części użytek Bz - konieczna opinia
ZUK.

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest przeznaczony do obciążenia na rzecz osób trzecich
(np. dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, itp.)?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Chociaż należ dopytać też ZUK i ZDiTM.

Czy realizacja zadania może naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Jw.

Jeśli właścicielem nieruchomości nie jest Gmina, czy przedstawiono właściwe oświadczenie właściciela o
woli użyczenia nieruchomości?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---



Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest terenem objętym którymkolwiek z etapów procedury
sprzedaży lokalu?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

Uwaga na opinię ZUK, ZDiTM i gestora sieci (dzierżawy - brak kolizji).



Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Osoba odpowiedzialna Aneta Nowakowska (anowakow@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Gospodarki Komunalnej

Data utworzenia 2021-09-17 10:12:23

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa, w obszarze, za jaki odpowiada jednostka?
 Tak
 Nie

Uwagi

Tak, na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów
zorganizowano odbiór elektroodpadów od mieszkańców.

Czy zakres projektu pozwala na realizację w 2022?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Na terenie Gminy Miasto Szczecin obowiązuje selektywna zbiórka odpadów, zgodnie z aktualnymi
obowiązującymi przepisami prawa. W ramach tej zbiórki mieszkańcy mają możliwość zamówienia usługi
odbioru elektroodpadów bezpośrednio z domu lub zawiezienia zużytego sprzętu elektronicznego do
każdego z aktualnie funkcjonujących ekoportów. Dodatkowo na stronie biuletynu informacji publicznej
umieszczony jest wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11947.asp?soid=DB17624FF5B142B7B556A29C9D0A489D. Ponadto
wybrane sklepy i instytucje wyposażone są w pojemniki na zużyte żarówki i świetlówki.

Czy realizacja inwestycji infrastrukturalnej (lub mieszanej) SBO może rozpocząć się w roku 2022? Przez
rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumie się podjęcie prac takich: uzgodnienia, prace projektowe,
pozyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i tym
podobne.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy projekt zakłada wykonanie jednego etapu inwestycji, która w kolejnych latach będzie wymagała
wykonania kolejnych etapów?

 Tak
 Nie



 Nie dotyczy

Uwagi

Inwestycja jest jednoetapowa.

Czy na rynku dostępne są technologie pozwalające na realizację projektu?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy koszty projektu zostały prawidłowo oszacowane? Proszę wymienić brakujące koszty oraz podać
łączny, szacunkowy koszt zadania. Proszę także zaktualizować wskazane przez Lidera koszty.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Poza kosztami zakupu pojemników na elektrośmieci należy jeszcze uwzględnić koszty transportu odpadu
do punktu utylizacji, koszty zagospodarowania odpadu, koszty eksploatacji punktów, konserwacji, a także
koszty napraw z tytułu np. wandalizmu.

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto

1.

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 0

Czy urealniony w Urzędzie szacunkowy koszt projektu mieści się w kwotach przyznanych dla właściwego
obszaru?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy zrealizowany projekt będzie generował koszty w kolejnych latach? Proszę je oszacować.
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Koszty transportu, zagospodarowania odpadu, eksploatacji i napraw. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy mają
możliwość zawiezienia tego typu odpadu do ekoportów lub odbiór bezpośrednio z domu, dodatkowe koszty
obsługi i utrzymania wolnostojących pojemników są nieekonomiczne.



Lp. Składowa kosztów Koszt brutto

1.

Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 0

Czy po zrealizowaniu projektu koszty jego funkcjonowania i utrzymania będą niewspółmiernie wysokie w
stosunku do kosztorysowej wartości projektu?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Na chwilę obecną koszty zagospodarowania są trudne do zweryfikowania ze względu na zmienność
rynku recyklingu elektroodpadów.

Czy w związku z powyższym, realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

Gmina ponosi koszt odbioru bezpośrednio od mieszkańca, a także odbioru i zagospodarowania w
ekoportach. Dodatkowe koszty z tytułu obsługi pojemników są nieekonomiczne.

Czy jednostka wiodąca dokonywała modyfikacji projektu w uzgodnieniu z liderem/liderką projektu?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy decyzji o dopuszczeniu projektu pod
głosowanie mieszkańców Szczecina.

Wolnostojące pojemniki na elektroodpady w przestrzeni publicznej mogą stanowić zagrożenie. Biorąc
pod uwagę, że zużyte elektroodpady oraz żarówki i świetlówki traktowane są jako niebezpieczne
zawierające substancje trujące, nie powinny pozostawać bez kontroli, ponieważ istnieje ryzyko wrzucenia
do otworów wlotowych elementów, które mogłyby spowodować zapłon. Dlatego najlepiej przyjętym
rozwiązaniem jest odbiór bezpośrednio z domu, dostarczenie do wskazanego punktu odbioru lub
pozostawienie w ekoprocie, gdzie są zgodnie z procedurą odpowiednio składowane i pod nadzorem.

Czy w odniesieniu do powyższych informacji projekt jest możliwy do realizacji i może być skierowany pod
głosowanie mieszkańców Szczecina?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy



Uwagi

---



Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Bożena Kostrzewska (bozena.kostrzewska@zuk.szczecin.pl)

Wydział Zakład Usług Komunalnych - Wydział merytoryczny

Data utworzenia 2021-09-09 09:00:44

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:26

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

ZUK negatywnie opiniuje wniosek sbo 2022 Miejskie punkty elektroodpadów na Gumieńcach. System
odbioru drobnych odpadów zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego funkcjonujący w Szczecinie
jest kompletny, opira sie na zbiórce elektroodpadów w systemie Ekoportów, sieć urządów administracji
publicznej i szkół oraz o funkcjonujące sieci handlowe. Sklepy sieciowe są wyposażone w pojemniki do
zbiórki elektrosprzętu (np. bateria. świetlówki, itp.). Nie widzimy potrzeby rozszerzania tego systemu o
ustawienie dodatkowych pojemników w przestrzeni miejskiej. Wskazujemy, że pojemniki usytuowane w
miejscach pozbawionych monitoringu mogą być narażone na dewastację, mogą do nich być wrzucane
inne odpady niż elektroodpady. Odpady wrzucane do pojemników będą zmieszane. Przed poddaniem ich
recyklingowi te odpady będą musiały być poddane procesowi przekształcania, tj. sortowania, na co
potencjalny operator, tj. ZUK nie ma wymaganych zezwoleń i decyzji administracyjnych dot
przetwarzania odpadów.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---


