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

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

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

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 i 1648) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. 
Urz. Woj. Zach. z 2020r. poz. 2214) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Zabrania się wrzucania do pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami odpadów pochodzących z rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
będących wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlowej, produkcyjnej 
bądź usługowej.”;; 

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na drogach publicznych, 
odpady gromadzi się wyłącznie w koszach ulicznych o pojemności od 60l do 100l oraz 
w MiniPszokach zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, gdzie każdy 
z nich wyposażony jest w pojemnik do zbierania odpadów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a – 
e.”;; 

3) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jednostkowe stwierdzenie naruszenia wymogów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych następuje niezależne od ilości pojemników, worków oraz frakcji odpadów, 
względem których naruszono wymogi selektywnego zbierania odpadów komunalnych określone 
Regulaminem.”;; 

4) w § 13 w ust. 1 pkt 1) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c) naturalnych drzewek świątecznych (choinka) - obowiązek wystawiania ich w miejscu 
przeznaczonym do gromadzenia bioodpadów, po uprzednim pozbawieniu ozdób, folii oraz 
donic, w terminach ich odbioru określonych w harmonogramie odbioru bioodpadów,”;; 

5) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.
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Rodzaj odpadów 

komunalnych Okres 

Nieruchomości 

zamieszkałe w 

zabudowie 

jednorodzinnej lub 

zagrodowej, w tym 

nieruchomości o 

charakterze 

mieszanym 

 

Nieruchomości zamieszkałe w zabudowie 

wielorodzinnej 

liczącej od 3 do 7 wyodrębnionych lokali 

mieszkalnych, 

w tym nieruchomości o charakterze mieszanym 

 

Nieruchomości 

zamieszkałe w 

zabudowie 

wielorodzinnej 

powyżej 7 

wyodrębnionych 

lokali 

mieszkalnych, 

w tym 

nieruchomości o 

charakterze 

mieszanym 

Nieruchomości  

niezamieszkałe objęte 

gminnym systemem 

gospodarki odpadami, z 

wyłączeniem 

cmentarzy 

komunalnych oraz 

nieruchomości o 

charakterze mieszanym 

Nieruchomości  

niezamieszkałe 

objęte gminnym 

systemem 

gospodarki 

odpadami  w postaci 

cmentarzy 

komunalnych 

 

Deklaracje o wysokości 

opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi składane 

przez każdego z 

właścicieli we własnym 

zakresie 

Jedna deklaracja o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

składana wspólnie w 

imieniu wszystkich 

właścicieli 

nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

cały 

rok 

 

jeden raz w tygodniu jeden raz w tygodniu 
co najmniej jeden raz w 

tygodniu 

dla części 

niezamieszkałej 

nieruchomości 

– co najmniej jeden 

raz w tygodniu 
co najmniej jeden raz w 

tygodniu 

Cmentarz Centralny – 

co najmniej dwa razy w 

tygodniu 

dla części 

zamieszkałej 

nieruchomości – co 

najmniej dwa razy w 

tygodniu 

pozostałe cmentarze 

komunalne – co 

najmniej jeden raz w 

tygodniu 

papier 

cały 

rok 

 

jeden raz na dwa 

tygodnie 
jeden raz na dwa 

tygodnie 
co najmniej jeden raz na 

dwa tygodnie 
co najmniej jeden raz 

w tygodniu 

co najmniej jeden raz w 

tygodniu 

co najmniej jeden raz 

na dwa tygodnie 

szkło 

cały 

rok 

 

jeden raz na dwa 

tygodnie 
jeden raz na dwa 

tygodnie 
co najmniej jeden raz na 

dwa tygodnie 
co najmniej jeden raz 

na dwa tygodnie 
co najmniej jeden raz na 

dwa tygodnie 
co najmniej jeden raz 

na dwa tygodnie 

metale, tworzywa 

sztuczne, odpady 

opakowaniowe 

wielomateriałowe 

cały 

rok 

 

jeden raz na dwa 

tygodnie 
jeden raz na dwa 

tygodnie 
co najmniej jeden raz na 

dwa tygodnie 
co najmniej jeden raz 

w tygodniu 
co najmniej jeden raz w 

tygodniu 
co najmniej jeden raz 

na dwa tygodnie 

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Miasta Szczecin

z dnia
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bioodpady, 

z wyłączeniem 

naturalnych drzewek 

świątecznych 

(choinki) 

 

1.IV.- 

30.XI. 
jeden raz w tygodniu 

 
jeden raz w tygodniu 

 

 

jeden raz w tygodniu 

 

 

jeden raz w tygodniu 

 

 

jeden raz w tygodniu 

  
 

 
1.XII -

31.III 

 

jeden raz na dwa 

tygodnie 
 

jeden raz na dwa 

tygodnie 
 

 

 

jeden raz na dwa tygodnie 

 

 

 

jeden raz w tygodniu 

 

 

jeden raz na dwa tygodnie 

 

Bioodpady w postaci 

naturalnych drzewek 

świątecznych 

(choinki) 

1.I -

31.III 

 

jeden raz na dwa 

tygodnie 

jeden raz na dwa 

tygodnie 
jeden raz na dwa tygodnie jeden raz w tygodniu jeden raz na dwa tygodnie 

 
 

 

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe 

cały 

rok 

 

nie więcej niż dwa razy 

w roku, w terminach 

uzgodnionych przez 

właściciela 

nieruchomości z 

podmiotem 

odbierającym odpady 

nie więcej niż dwa razy w 

roku, w terminach 

uzgodnionych przez 

właściciela nieruchomości 

z podmiotem 

odbierającym odpady 

dwanaście razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

dwanaście razy 

w roku zgodnie z 

harmonogramem 

nie więcej niż dwa razy w 

roku, w terminach 

uzgodnionych przez 

właściciela nieruchomości 

z podmiotem 

odbierającym odpady 

nie więcej niż dwa razy 

w roku, w terminach 

uzgodnionych przez 

właściciela 

nieruchomości z 

podmiotem 

odbierającym odpady 
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Uzasadnienie 

Wprowadzenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasto Szczecin 
jest wynikiem analizy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
wprowadzonymi na terenie Gminy Miasto Szczecin od 1 lipca 2013 r.  

Biorąc pod uwagę stale rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
wprowadzono zmiany w zakresie świadczonych usług. Z uwagi na obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w brązowe pojemniki do gromadzenia bioodpadów oraz ich odbiór u źródła, zarówno 
w zabudowie jedno i wielorodzinnej, zrezygnowano ze świadczenia tej samej usługi w systemie 
kontenerowym. Ponadto uchwała zawiera modyfikację zapisów dotyczących częstotliwości odbioru 
odpadów wielkogabarytowych w zabudowie jedno, wielorodzinnej i wskazanych nieruchomości 
niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami. Jednocześnie pozostawiono 
mieszkańcom możliwość nieograniczonego korzystania z możliwości pozbywania się odpadów 
wielkogabarytowych w Ekoportach na terenie Miasta Szczecin. 

Zoptymalizowano również liczbę funkcjonujących na terenie miasta ogólnodostępnych punktów 
selektywnego zbierania odpadów MiniPszok. Powyższe jest wynikiem wprowadzonych wcześniej 
zmian obejmujących obowiązkowe segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania. 

Zmienione zapisy wpłyną na racjonalizowanie strony kosztowej, a usługi zostaną dopasowane do 
rzeczywistych potrzeb.
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