
Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin 
 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 Nr 144,  
poz. 1042, Nr 180, poz. 1495, z 2008 Nr 223, poz.1464, z 2009 Nr 18, poz. 97, Nr 79,  
poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 Nr 47, poz. 278), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r.  
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 114, poz. 2196, z 2007 r. Nr 6, poz. 1432  
i Nr 129, poz. 2702, z 2009 r. Nr 71, poz. 1883) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 21 w ust. 6 pkt 1 lit. e otrzymuje następujące brzmienie: 

„e) pnie pszczele – 5 sztuk, a w liczbie większej – za zgodą właścicieli 
nieruchomości sąsiednich i po zawiadomieniu Prezydenta Miasta Szczecin.” 

 
2) w § 21 ust. 4 po kropce dodaje się zdanie w następującym brzmieniu: 

„Odległości te mogą ulec zmniejszeniu do 10 m przez wybudowanie na granicy 
lokalizacji pasieki trwałej przegrody w postaci szczelnego parkanu lub Ŝywopłotu o 
wysokości nie mniejszej niŜ 3 m.” 

 
3) w § 23 dodaje się punkt 5 w następującym brzmieniu: 

„5) pasiek zlokalizowanych na terenach połoŜonych co najmniej 300 metrów  
od zabudowań mieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,  
w sadach przydomowych, w lasach na obrzeŜach miasta, a takŜe na posesjach 
zabudowanych budynkami wielopokoleniowymi, z zastrzeŜeniem § 21 ust. 2  
i ust. 4.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 



UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach na Gminę Miasto Szczecin został nałoŜony obowiązek wprowadzenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, m.in. w zakresie wymagań 
utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach. Niniejsza nowelizacja dotycząca § 
21 oraz § 23 uchwały nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Szczecin uwzględnia zmiany postulowane przez Miejskie Koło Pszczelarzy w 
Szczecinie, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję ds. Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta Szczecin na posiedzeniu w dniu 
24.06.2010 r. 
Zgodnie z wymogiem ustawowym niniejszy projekt zmian do Regulaminu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 


