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(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. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ust. 18 § 20 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 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 114, 
poz. 2196, z 2007 r. Nr 6, poz. 1432 i Nr 129, poz. 2702) otrzymuje brzmienie: 
 

„18. Wprowadza się zakaz handlu zwierzętami na terenach przeznaczonych do uŜytku 
publicznego, np. ulice, place, targowiska, parki, zieleńce, ogrody działkowe, giełdy 
samochodowe, a takŜe miejsca przeznaczone na cele wypoczynkowe, zdrowotne 
i estetyczne, np. spacerowe tereny leśne, stadiony sportowe, place zabaw, itp. Zakaz nie 
dotyczy sprzedaŜy prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych – Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, sprzedaŜy na terenie Szczecińskiej Giełdy 
Zoologicznej, sprzedaŜy prowadzonej przez sklepy zoologiczne, związki zrzeszające 
hodowców zwierząt oraz przez wystawców podczas wystaw zwierząt.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 



 2

 
UZASADNIENIE  

 
 Obywatelski projekt zmiany Uchwały nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 
16 października 2006 roku przewiduje moŜliwość przywrócenia funkcjonowania 
Szczecińskiej Giełdy Zoologicznej organizowanej wcześniej przez wiele lat w Szkole 
Podstawowej nr 54 w Szczecinie. Jej działalność była prowadzona w sposób profesjonalny i 
zorganizowany. Od czasu likwidacji Giełdy pojawiły się protesty społeczne osób 
zaangaŜowanych w jej organizację oraz mieszkańców miasta, którzy nie mają juŜ moŜliwości 
sprzedaŜy zwierząt w sposób humanitarny i kontrolowany.  Wiele z tych skarg pojawiło się w 
internecie,  zgłaszane są równieŜ skargi telefoniczne do Stowarzyszenia Społeczno-
Ekologicznego „Zwierzęcy Telefon Zaufania” w Szczecinie. Protesty te mają swoje głębokie 
uzasadnienie. Placówka taka, umoŜliwiająca sprzedaŜ zwierząt właścicielom, którzy nie mają 
innej moŜliwości umieszczenia ich u innych osób, jest niezbędna na terenie tak duŜego miasta 
jak Szczecin. Zlikwidowanie Giełdy obciąŜy Szczecińskie Schronisko, które jest przepełnione 
i nie ma warunków do przyjmowania zwiększonej liczby zwierząt. MoŜne to spowodować 
pozbywanie się zwierząt w niehumanitarny sposób. Stracą na tej likwidacji mieszkańcy 
Szczecina, którzy w porywie serca je ratują oraz ci, którzy nie będą mieli gdzie ich oddać. 
Zniknie z mapy naszego miasta równieŜ  działalność edukacyjna w tym zakresie, poniewaŜ 
Giełda Zoologiczna promowała rasy małych zwierząt, przyczyniała się do zmiany  postaw 
mieszkańców. Zmiana mentalności to proces powolny i działa na zasadzie kropli drąŜącej 
skałę.  
 
 

Lista 400 osób podpisanych pod projektem 
znajduje się w Biurze Rady Miasta 


