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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w zakresie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 223 § 1, art. 241 oraz art. 242 i art. 244 § 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298 
i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187.) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uznaje za bezzasadny wniosek Pani w sprawie zmiany w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, wprowadzony  uchwałą nr 
XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 roku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 21 stycznia 2021 roku Pani złożyła do Rady Miasta wniosek 
w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, 
wprowadzony uchwałą nr XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku. Wnioskodawczyni 
w uzasadnieniu wskazała, że celem wprowadzenia zmiany jest dostosowanie Regulaminu do 
zapewnienia dostępu do 5% ulgi dla wszystkich mieszkańców kompostujących bioodpady w swoich 
przydomowych ogródkach. Obecnie z ulgi takiej mogą korzystać jedynie mieszkańcy domów 
jednorodzinnych. Mieszkańcy posiadający ogródki przy swoich mieszkaniach w budynkach 
wielorodzinnych mogliby także ograniczać masę bioodpadów poprzez ich kompostowanie, ale nie są 
uprawnieni do takiej zniżki. Wnioskodawczyni powołała się na art. 4 pkt. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który jej zdaniem pozwala radzie 
gminy dostosować swój wewnętrzny regulamin w celu zapewnienia wszystkim mieszkańcom równego 
dostępu do ulg. Wobec powyższego rada gminy może postanowić o nie zbieraniu odpadów 
biodegradowalnych od mieszkańców, którzy posiadają mieszkania z ogródkami i złożą stosowane 
oświadczenie o ich kompostowaniu, a w zamian skorzystają z ulgi. 

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM na posiedzeniu w dniu 08 marca 2021 roku 
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonego wniosku. Po zapoznaniu się 
z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Pana Pawła Adamczyka oraz 
opinią prawną Komisja postanowiła zawnioskować o uznanie wniosku Pani  za 
bezzasadny. 

Rada gminy, w drodze uchwały, może dokonać zwolnienia w całości lub w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. Powyższy przepis wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k ust.4a). W ustawie jasno sprecyzowano, iż 
zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie zabudowy jednorodzinnej. Dlatego też zapisy dotyczące ulgi 
w zabudowie wielorodzinnej nie zostały uwzględnione w przedmiotowej uchwale. Natomiast zgodnie 
z zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. budynek mieszkalny jednorodzinny to 
budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
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dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni 
całkowitej budynku. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również uchwała nr 
XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin nie zakazuje kompostowania 
bioodpadów w przydomowych ogródkach w zabudowie wielorodzinnej, które powinno odbywać się 
z godnie z §16 ust. 2 ww. uchwały. W związku z powyższym brak podstaw prawnych, aby 
przedmiotowy wniosek uznać za zasadny. 

   
 Przewodniczący Komisji 

ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
 

Łukasz Kadłubowski  
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