
UCHWAŁA NR XIV/382/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 29 października 2007 r.

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, z 2006 Nr 144, poz. 1042, Nr 180,
poz. 1495), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Rada
Miasta Szczecin  uchwala, co nast puje:

§ 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 Mia-
sto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 114, poz. 2196 i Nr 6, poz. 1432) w § 21 ust. 3 
i 6 otrzymują brzmienie:

„3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, 
za wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
powinny być tak usytuowane, aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz 
wysuniętego krańca lub ogrodzenia wybiegu do granicy nieruchomości położonej
w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu, wynosiła co najmniej:
1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem 

przeznaczonym na stały pobyt ludzi.”

„6. Zabrania się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji 
rolnej, utrzymywania zwierząt, w ilości większej niż:
a) drób - 20 sztuk,
b) gołębie - 20 sztuk,
c) króliki - 20 sztuk,
d) szynszyle - 20 sztuk,
e) pnie pszczele - 5 sztuk;

2) chowu i hodowli strusi.”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin
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