
UCHWAŁA NR XXII/584/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 19 maja 2008 r. 

 
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Tomasza Markiewicza do usunięcia 
naruszenia prawa 
 
 Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania Pana Tomasza Markiewicza do usunięcia 
naruszeń prawa oraz wykonania czynności nakazanych prawem w związku z podjęciem 
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. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 11 marca 2008 r. Pan Tomasz Markiewicz wezwał Radę Miasta Szczecin do 
usunięcia naruszeń prawa oraz wykonania czynności nakazanych prawem, wskazując 
przepisy 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, jako naruszające prawo.  
Odnosząc się do zarzutów wskazanych w wezwaniu i opisanych w formie punktów, 
stwierdzić naleŜy co następuje: 

Ad. 1 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin został 
wydany na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. Zakres regulacji tego aktu prawa miejscowego wskazany jest w  art. 4 
ust. 2. Zgodnie jednak z art. 5 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają 
czystość i porządek poprzez realizację obowiązków określonych w Regulaminie. Regulamin 
zatem moŜe wskazywać na konieczność realizacji innych obowiązków w zakresie utrzymania 
czystości przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z delegacją ustawową. 

Ad. 2 NaleŜy uwzględnić uwagę, którą przedstawiono powyŜej. Ponadto naleŜy zauwaŜyć, Ŝe 
realizacja obowiązku utrzymania nieruchomości w stanie wolnym od gryzoni – § 3 pkt 10 
Regulaminu – odbywa się właśnie przez obowiązkową deratyzację, której terminy i obszar 
wskazuje Regulamin. 
Ad. 3 Regulamin nie rozszerza zakazów wskazywanych w kodeksie wykroczeń i kodeksie 
karnym. Wyszczególnienie ich w § 4 Regulaminu ma cel porządkowy, ich przekroczenie 
nadal sankcjonowanie jest karami określonymi w wymienionych kodeksach oraz w ustawie z 
dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 



Ad. 4 W § 6 Regulaminu określono, wbrew zarzutom wnioskodawcy minimalną pojemność 
pojemników na odpady, wskazując dodatkowo wskaźniki, jakie naleŜy wziąć pod uwagę przy 
dostosowaniu pojemności pojemników do indywidualnych potrzeb. 

Ad. 5 W § 8 Regulaminu określono wskaźniki wytwarzania ścieków, które naleŜy wziąć pod 
uwagę przy określaniu wielkości i przepustowości zbiornika bezodpływowego i 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Traktować je naleŜy jako załoŜenia do wykorzystania 
przy realizacji obowiązku właściciela nieruchomości polegającego na pozbywaniu się 
nieczystości ciekłych. Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości uregulowane są w Rozdziale IV Regulaminu. 

Ad. 6 W art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach wskazano obowiązek okazania umowy za korzystanie z usług odbierania odpadów i 
dowodów płacenia za usługi – wynika z tego równieŜ obowiązek ich przechowywania, a w 
Regulaminie wskazano okres dwóch lat. Wskazany termin nie powinien być nadmiernie 
obciąŜającym okresem dla właścicieli nieruchomości. 

Ad. 7 W § 19 Regulaminu wskazano, Ŝe Gmina Miasto Szczecin zapewni objęcie 
mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów 
komunalnych poprzez firmy wywozowe na podstawie szczegółowego programu rozwoju 
selektywnej zbiórki odpadów. Odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia o 
odpadach, to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie 
zawierające  odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. Objęcie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tą definicją jest 
właściwe (zuŜyty sprzęt to zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym – sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu ustawy z dnia 27 
kwietnia  o odpadach).  

Ad. 8 Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1 – 4 
(obowiązków właścicieli nieruchomości) sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
Obowiązki te uszczegółowiono w Regulaminie, zatem nadzór nad ich realizacją naleŜy do 
prezydenta miasta, który moŜe udzielić stosownego pełnomocnictwa do wykonywania 
czynności kontrolnych w tym zakresie innym osobom. 

Ponadto, mając na uwadze dalsze zarzuty przedstawione w wezwaniu Pana Tomasza 
Markiewicza, nie zachodzi okoliczność pozwalająca na uznanie niniejszych jako zasadnych.  

Wszystkie zapisy Regulaminu zostały uzgodnione i sprawdzone pod względem zgodności z 
przepisami ustawowymi, równieŜ w zakresie dotyczącym selektywnej zbiórki odpadów. Ujęte 
w § 3 pkt 3, w § 7 i w § 19 sformułowania, stanowią uzupełnienie informacji dla właścicieli 
odnośnie realizacji przez nich obowiązków – wymagań w zakresie utrzymania czystości i 
porządku na teranie nieruchomości.  

Natomiast w kwestii nie określenia w § 11 rodzaju i minimalnej pojemności pojemników oraz 
częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych przez organizatorów imprez masowych 
– nie naruszono w tym miejscu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, poniewaŜ zabezpieczenie w pojemniki na odpady wraz z 
określeniem ich pojemności i częstotliwości opróŜniania, uzaleŜnione jest od rodzaju imprez, 
miejsca i czasu  ich trwania. Art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 cyt. ustawy dotyczy terenu nieruchomości, 
dróg publicznych i terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego, bez wskazywania na 
szczególne warunki w tym zakresie dotyczące imprez masowych. Określenie zawarte w § 11 
Regulaminu jest wystarczające dla zapewnienia porządku i czystości w czasie trwania imprez 
masowych. RównieŜ w kwestii częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych – § 15 pkt 3 
Regulaminu, uznano za prawidłowe określenie usuwania odpadów w miarę ich zapełnienia. 



Taki zapis umoŜliwia na indywidualne określanie częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych 
w poszczególnych ciągach komunikacyjnych w zaleŜności od połoŜenia na terenie miasta. 
 
Z powyŜej wymienionych względów brak jest podstaw do uznania zasadności wezwania Pana 
Tomasza Markiewicza. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Jan Stopyra 
 


