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UCHWAŁA 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

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), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, zwany dalej 
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miasto Szczecin.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach;
2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania 
czystości i porządku;
3) umowach – należy przez to rozumieć umowy, o których mowa w art. 6. ust. 1 ustawy, 
podpisane przez właścicieli nieruchomości z podmiotem uprawnionym;
4) KPGO – należy przez to rozumieć krajowy plan gospodarki odpadami, stanowiący 
załącznik do Uchwały Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie 
krajowego planu gospodarki odpadami (MP z 2003 r. Nr 11, poz. 159);
5) PGO – należy rozumieć przez Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina, 
stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII/472/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 
czerwca 2004 r. w sprawie planu gospodarki odpadami dla miasta Szczecina; 
6) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628);
7) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające 
biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628);
8) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegające 
biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
9) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni 
odpadów komunalnych wymienionych w KPGO i PGO, charakteryzujący się tym, że jego 
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych 
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i 
tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze 
szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO i 
PGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z 
remontów i budów wymienioną w KPGO i PGO pośród 18 strumieni składających się na 
odpady komunalne;
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12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
wymienioną w KPGO i PGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, 
a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, 
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, 
opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte 
opatrunki; 
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przez to rozumieć zużyty sprzęt w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495);
14) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w 
zbiornikach bezodpływowych;
15) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
16) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane 
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do 
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 
gromadzenia;
17) punkty zbiórki odpadów problemowych (dalej PZOP) – należy przez to rozumieć 
punkty zbiórki odpadów problemowych – niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 
wytwarzanych w gospodarstwach domowych, które nie powinny być przekazywane do 
składowania, zlokalizowane w Szczecinie przy ul. Duńskiej, Dworskiej, Firlika, Gdańskiej 
i Helskiej;   
18) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące 
gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez 
Prezydenta Miasta ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

19) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt 
gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
20) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 103, poz. 1002)
21) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762)

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń, 
mieszczących urządzenia na odpady;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach ustalonych w umowie;
4) niezwłoczne usunięcie zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości i przekazanie ich do 
utylizacji;
5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku braku 
kanalizacji wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych 
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lub przydomową oczyszczalnię ścieków. W przypadku nowopowstałej kanalizacji 
podłączenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do tej kanalizacji należy wykonać w 
ciągu 1 roku od daty przejęcia sieci do eksploatacji; 
6) niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości;
7) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
8) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, 
napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego 
przepisami prawa;
9) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i 
budynków;
10) utrzymywanie nieruchomości w stanie wolnym od gryzoni.

§ 4. Na terenie gminy zabrania się:
1) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami; dopuszcza się na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie oraz na terenach 
służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych;
2) wykonywania napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi; 
dopuszcza się prowadzenie drobnych napraw, tj. wymiana kół, świec zapłonowych, 
żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz 
uciążliwości dla sąsiadów, a powstające odpady są gromadzone i usuwane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;
3) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; 
dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i 
urządzeniami w przypadkach określonych w art. 13 ust. 3 ustawy o odpadach;
4)  niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów 
zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam 
i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, 
transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, 
przystanków, roślinności, niszczenia terenów zielonych;
5) wyprowadzenia psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawniania sportu; 
6) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.w miejscach do tego nie 
wyznaczonych;
7) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
9) wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;
10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 
zlewnymi;
11) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 
nieruchomości;
12) zajmowania pasa drogowego celem składowania odpadów lub materiałów 
budowlanych bez zgody zarządcy drogi. 

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych

§ 5. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów na terenie gminy to:



4

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności  od 80 l do 1100 l 
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 80 l
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw 
sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności od 800 l do 5000 l
4) kontenery i prasokontenery z przeznaczeniem określonym wg oznaczenia na 
kontenerach
5) worki z folii lub tkaniny o dużej wytrzymałości.

§ 6. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, powinny być gromadzone 
w pojemnikach i kontenerach o pojemności odpowiedniej do ilości wytworzonych odpadów; 
uwzględniając założenia (wskaźniki) wskazane w PGO – mieszkaniec rocznie zbiera średnio 
odpady o masie ok. 302 kg i objętości ok. 2,57 m³ (ok. 50 l tygodniowo) – przy uwzględnieniu 
częstotliwości odbioru odpadów wskazanej w § 15 ust.1, potrzebuje on pojemnika na odpady o min. 
pojemności 80 l; 

1) dwuosobowa rodzina powinna wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady o
łącznej pojemności  co najmniej 110 l;
2) trzyosobowa rodzina powinna wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady o 
łącznej pojemności co najmniej 160 l;
3) czteroosobowa rodzina powinna wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady o 
łącznej pojemności co najmniej 220 l;
4) rodziny liczniejsze powinny wyposażyć nieruchomości w pojemniki na odpady  o 
pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według wskaźnika zapisanego w § 6;
5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych powinni dostosować pojemność 
pojemników na odpady do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę 
wskaźnik zapisany w § 6;
6) zarządy pracowniczych ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia 
ogrodów działkowych w pojemniki lub kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych 
i do zapewnienia ich systematycznego opróżniania;
7) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 
powinni dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb 
uwzględniając założenia (wskaźniki):
a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika,
c) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o poj. 110 l na lokal,

d) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l na każdy punkt,

e) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 
l;

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o poj. 110 l na każdych 10 
pracowników,

h) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na 
jedno łóżko,

i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 
pojemnika o poj. 110 l na odpady,

j) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz 
typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane 
odpowiednio oznaczone worki, udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym 
właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.
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§ 7. Odpady komunalne, zbierane selektywnie powinny być gromadzone w następujący sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji – w zabudowie jedno i wielorodzinnej, do odrębnych 
pojemników koloru brązowego dostarczonych przez uprawniony podmiot, z którym 
właściciel nieruchomości podpisał umowę; 
2) odpady opakowaniowe – w zabudowie jedno i wielorodzinnej rodzinnej, do worków lub 
odrębnych pojemników dostarczonych przez podmiot uprawniony;
3) odpady wielkogabarytowe niewymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy 
wystawiać na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do 
tego celu przez właściciela nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot 
uprawniony zgodnie z umową;
4) odpady budowlane i zielone należy zbierać do kontenerów lub worków, dostarczonych  
przez podmiot uprawniony;
5) przeterminowane leki należy przekazywać (bezpłatnie) do aptek lub do PZOP;
6) baterie, akumulatory, świetlówki, opony, oleje i zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne, powstające w gospodarstwach domowych, należy przekazywać (bezpłatnie) 
do PZOP lub innego uprawnionego miejsca.

§ 8. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez 
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi 
zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich 
oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; określając wielkość i przepustowość tych 
urządzeń należy uwzględnić założenia (wskaźniki) wytwarzania ścieków:

1) mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc,
2) pralnie usługowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę,
3) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,
4) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,
5) sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
6) pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,
7) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
8) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
9) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
10) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
11) zakłady produkcyjne:
a) bez natrysków – 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
b) z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;

§ 9. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, 
powinny mieć kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone:

1) zielony – opakowania szklane kolorowe;
2) biały – opakowania szklane bezbarwne;
3) niebieski – papier i tektura opakowaniowa i nieopakowaniowa;
4) żółty – tworzywa sztuczne;

§ 10. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki 
komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny 
komunikacji publicznej wyposażone w kosze uliczne.

§ 11. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym się 
one odbywają w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne, zapewnienia odpowiedniej 
liczby toalet, oczyszczenia terenu, wywiezienia odpadów oraz oczyszczenia terenów przyległych 
(jeżeli występuje taka potrzeba)  bezpośrednio po zakończeniu imprezy. 
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§ 12. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać 
przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami 
należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
uprawnionego, w miarę możliwości bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości; drogi przemieszczania pojemników w celu ich opróżnienia nie mogą zawierać 
utrudnień (schody, wysokie progi, piach). Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości 
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa 
powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego 
podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu 
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej 
przed zbieraniem się na niej wody i błota.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie 
czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego mycia i dezynfekowania; usługi w 
tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.
6. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie 
własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań  określonych w 
pkt 2, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia użytkowania urządzeń 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości na zasadach 
uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie stosownej umowy; 

§ 13. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, 
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych 
odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów innych 
niż komunalne z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
1) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, 
2) kalkę techniczną, 
3) druki lakierowane i foliowane.

4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 
2) lustra, 
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, 
4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), 
5) szyby samochodowe.

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, 
2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, 
3) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
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1) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbieranie odpadów komunalnych 
oraz opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni 
przydomowej oraz przechowywania przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za 
te usługi;
2) podania podmiotowi uprawnionemu zgodnej ze stanem faktycznym liczby osób 
zamieszkujących na terenie nieruchomości, w celu określenia ilości urządzeń służących 
do gromadzenia odpadów;
3) w przypadku instytucji (np. urzędy administracji, szkoły, żłobki, przedszkola) lub 
prowadzenia działalności gospodarczej – podania podmiotowi uprawnionemu informacji 
umożliwiających obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.  

§ 15. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów
1) odpady komunalne z nieruchomości zabudowanych powinny być usuwane co 
najmniej raz w tygodniu;
2) odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane – okresowo zgodnie z umową lub 
w terminie uzgodnionym przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym;
3) odpady z koszy ulicznych powinny być usuwane – w miarę ich zapełnienia w sposób 
zapewniający zachowanie czystości i porządku na drogach publicznych,
4) nieczystości ciekłe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych 
powinny być usuwane – systematycznie z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi 
przepełnienie zbiornika; opróżnianie zbiornika powinno nastąpić w terminie do 48 godzin 
od złożenia zamówienia na usługę lub w terminie uzgodnionym z właścicielem 
nieruchomości;
5) osadów z przydomowych oczyszczalni – zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów 

§ 16. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
wynosi: 

1) do 31 grudnia 2010 roku do 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji, 
2) do 31 grudnia 2013 roku do 50%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji
3) do 31 grudnia 2020 roku do 35%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

§ 17. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie 
może przekroczyć 

1) 147 kg/osobę/rok w roku 2010,  
2) 98 kg/osobę/rok w roku 2013, 
3) 88 kg/osobę/rok w roku 2015,

Rozdział VI
Wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina 

§ 18. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione 
podlegają unieszkodliwianiu w instalacjach określonych przez Gminę Miasto Szczecin lub są 
przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu.

2. Nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych przez podmioty 
uprawnione należy transportować do instalacji określonych przez Gminę Miasto Szczecin.
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§ 19. Gmina Miasto Szczecin na podstawie szczegółowego programu rozwoju selektywnej 
zbiórki odpadów, zapewni objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych poprzez firmy wywozowe – podmioty uprawnione na 
podstawie stosownej decyzji, a więc:

1) kuchennych ulegających biodegradacji,
2) zielonych, np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
3) papieru i tektury nieopakowaniowych,
4) opakowań z papieru i tektury,
5) opakowań wielomateriałowych,
6) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
7) opakowań z tworzyw sztucznych,
8) tekstyliów,
9) szkła nieopakowaniowego,
10) opakowań ze szkła,
11)metali,
12) opakowań z blachy stalowej,
13) opakowań z aluminium,
14) odpadów mineralnych,
15) drobnej frakcji popiołowej,
16)wielkogabarytowych, np. mebli,
17) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,   
18) budowlanych z remontów mieszkań i budynków,
19) niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po 

środkach ochrony roślin i nawozach.

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 20. 1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie zakłócały ciszy domowej w 
porze nocnej.  

2. Właściciel psa, który zamieszkuje w Szczecinie, zobowiązany jest dokonać jego rejestracji 
oraz trwale go oznakować, poprzez wszczepienie psu pod skórę elektronicznego 
mikroprocesora przez lekarza weterynarii, 
3. Obowiązek wynikający z ust. 2:
1) w przypadku psa młodego należy wykonać nie wcześniej niż przed ukończeniem przez 

niego 12 m-cy życia,
2) w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego należy wykonać w terminie 30 dni od 

dnia nabycia psa. 
4. Rejestracja oraz znakowanie psów wykonywane są w wyznaczonych lecznicach 
weterynaryjnych, zaś psów bezpańskich – w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 
Szczecinie. Rejestracja i znakowanie są bezpłatne. 
5. Przepis ust. 2, nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym w 
Polsce Oddział w Szczecinie, którzy dokonują rejestracji oraz trwałego oznakowania psa na 
zasadach obowiązujących w Związku. 
6. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest 
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza 
jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga! 
Pies!" lub tabliczkę z rysunkiem psa.
7. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w 
odpowiednie środki zabezpieczające, takie jak kaganiec, klatka, uprząż itp. Właściciele psów 
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zobowiązani są zabezpieczyć zwierzę poprzez smycz i kaganiec. Obowiązek używania smyczy 
nie dotyczy psów w miejscach ogrodzonych przeznaczonych na wybiegi.
8. Właściciele psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego 
nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt ze 
zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia. Psy ras agresywnych (obronnych) i mieszańców 
tych ras, oraz zachowujące się agresywnie należy zabezpieczyć poprzez smycz i kaganiec w 
miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
W przypadku, kiedy w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego przebywa duża ilość 
osób, psy winny być trzymane na smyczy. Obowiązek ten dotyczy również ulic i skrzyżowań
o dużym natężeniu ruchu.
9. Interwencje w zakresie niewłaściwego traktowania psów oraz złych warunków ich 
utrzymania należy zgłaszać do właściwego terytorialnie Oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce (al. Wojska Polskiego 198A, tel. 091-487-04-37) lub innych organizacji 
pozarządowych deklarujących pomoc w tych sprawach.
10. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego. 
11. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:

1) do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,  
2) do pomieszczeń użyteczności publicznej, 
3) na obiekty sportowe, za wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt,
4) na teren cmentarzy komunalnych.

12. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania 
psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, 
wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów. 
13. Informacje o padłych zwierzętach znajdujących się na terenach miejskich należy przekazać 
do Dyżurnego Technicznego Miasta – nr tel. 9656 lub 986. 

Rozdział VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej 
§ 21. 1. Na terenie Miasta Szczecina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem:

1) istniejących w dniu wejścia w życie regulaminu gospodarstw rolnych, w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993r Nr 94 poz. 431 z późn. 
zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14 poz. 176),
2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na 
działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, mieszczącymi jeden 
lokal mieszkalny,
3) hodowli i chowu gołębi, których właściciele są zrzeszeni w Polskim Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych lub Szczecińskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i 
Drobiu Ozdobnego.    

2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:
1) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
2) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 
3) w sposób nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody. 

3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, gołębi, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z 
zastrzeżeniem ust.1 pkt 1 i 3, 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.
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4. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt 
ludzi, położonym w najbliższym s siedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg 
publicznych. 
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów. 
6. Zabrania się:
1) utrzymywania zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w ilości większej niż:
a) drób i gołębie – 20 sztuk,
b) króliki i szynszyle – 20 sztuk,
c) pnie pszczele – 5 sztuk;
2) chowu i hodowli strusi. 

7. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach 
publicznych. 
8. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie 
powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku. 
9. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, 
zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach 
siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być systematycznie bielone oraz 
odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni. 
10. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana 
za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników. 
Gnojowica nie może zanieczys zczać wody lub gleby. 
11. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt, gromadzone poza 
pomieszczeniami dla zwierząt, muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym 
podłożu, oddalonych co najmniej 30 m od granicy posesji zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi; odległość ta nie 
dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy. 

§ 22. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich :
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak 
strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe 
organy do rejestru zabytków.

§ 23. Regulamin, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2, 5, 7, 8, 10, 11, nie ma zastosowania do chowu 
zwierząt gospodarskich na terenie:

1) ogrodów działkowych,
2) zakładów weterynaryjnych, zwierzyńców, schronisk dla zwierząt oraz cyrków, 
klubów sportowych lub ośrodków hipoterapii,
3) pozostającym we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, 
służb porządkowych i ratowniczych,
4) instytucji, pracowni i laboratoriów doświadczalnych lub serologicznych dla celów 
naukowych,.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 24. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji w 
następujących terminach:
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1) od dnia 15 do dnia 30 kwietnia oraz
2) od dnia 15 do dnia 30 września.

§ 25. Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 27. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na 
podstawie art. 10 ustawy.

§ 28. Do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu, 
uprawnieni są Straż Miejska oraz osoby posiadające właściwe upoważnienia wydane przez 
Prezydenta  Miasta Szczecin.

§ 29. Traci moc Uchwała Nr VI/106/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopom. Nr 60, poz. 1098).

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


