
UCHWAŁA NR XX/482/16
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 czerwca 2016 r.

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w 
gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 1543) zmienionej uchwałą Nr IX/170/15 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 
2784) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 ust. 5 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

„6) na terenie rodzinnych ogrodów działkowych – 20 l na każdą działkę istniejącą na terenie 
ogrodu działkowego w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym 
okresem,”;

2) § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przy określaniu miejsc usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, 
stanowiących wyposażenie rodzinnych ogrodów działkowych, należy zapewnić usytuowanie co 
najmniej jednego pojemnika przy każdej bramie wjazdowej lub wejściowej prowadzącej na 
teren rodzinnego ogrodu działkowego z możliwością dojazdu do pojemnika przez podmiot 
świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych, a w przypadku braku takich bram, w innym 
miejscu posiadającym możliwość dojazdu do pojemnika przez podmiot świadczący usługę 
odbioru odpadów.”;

3) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, pozbywają się odpadów komunalnych 
zmieszanych, przekazując je przedsiębiorcy wykonującemu usługi odbierania odpadów na 
zlecenie Gminy Miasto Szczecin z częstotliwością:

1) jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej,

2) co najmniej dwa razy w tygodniu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych, z 
zastrzeżeniem pkt. 3),

3) co najmniej jeden raz w tygodniu dla części niezamieszkałej nieruchomości wchodzącej w 
skład nieruchomości zamieszkałej.”;

4) § 7 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) co najmniej jeden raz w miesiącu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Łukasz Tyszler
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