
UCHWAŁA NR VII/214/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 28 maja 2019 r.

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 i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

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

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

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

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji 
odpadów:

a) papier,

b) szkło,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) odpady ulegające biodegradacji,  w tym bioodpady,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) odpady budowlane i rozbiórkowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) zużyte tonery i kartridże,

j) zużyte opony,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) chemikalia i opakowania po chemikaliach,

m) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

n) świetlówki i żarówki,

o) przepracowane oleje smarowe,

p) tekstylia,

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości,

b) do punktów selektywnego zbierania odpadów,
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c) do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów wyposażonych w trzy pojemniki
do gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 1) lit. a)-d) dostępnych
w ilości po co najmniej 45 punktów na każdy sektor;

3) postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w pkt 1) i 2) w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści, 
chwastów i innych zanieczyszczeń:

1) z chodników, dojść do budynków, garaży, miejsc gromadzenia odpadów i innych terenów 
służących do użytku publicznego znajdujących się w granicach nieruchomości,

2) z przeznaczonych dla ruchu pieszego terenów służących do użytku publicznego położonych 
bezpośrednio wzdłuż nieruchomości.

2. Usuwanie błota, śniegu i lodu musi odbywać się w czasie zapewniającym bezpieczeństwo 
w ruchu pieszym, natomiast innych zanieczyszczeń, w tym liści, systematycznie w miarę 
występujących potrzeb.

3. Usuwanie zanieczyszczeń należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Po usunięciu 
zanieczyszczeń, dopuszcza się stosowanie piasku, który należy uprzątnąć po ustaniu przyczyn jego 
zastosowania.

4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać
w sposób umożliwiający poruszanie się pieszych i pojazdów.

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 
mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby 
posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. 
Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne 
naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.

3. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że:

1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą 
odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej,

2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemnika na 
odpady komunalne zmieszane, stanowiącego obowiązkowe wyposażenie nieruchomości, wynosi 80 l.

2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zbiera się w:

1) zamykanych pojemnikach na odpady komunalne zmieszane o pojemności 80, 110, 120, 240, 360, 
800, 1100 l,

2) zamykanych pojemnikach na odpady ulegających biodegradacji o pojemności 80, 120, 240, 
1100 l,

3) pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru, tworzyw 
sztucznych, metalu o pojemności od 240 do 5000 l,
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4) workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów szkła, papieru, tworzyw 
sztucznych, metalu o pojemności od 60 do 120 l,

5) koszach ulicznych na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 10 do 100 l,

6) pojemnikach i kontenerach, o pojemnościach większych niż określone w pkt 1) - 3), dla 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

7) kontenerach o pojemności od 2000 do 12000 l do selektywnego zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji,

8) kontenerach o pojemności do 30000 l i workach typu BigBag od 900 l do 1500 l do selektywnego 
zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą odpowiadać polskim normom 
PN-EN 840.

4. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przy jej wyposażaniu 
w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzględnia indywidualne potrzeby 
oraz:

1) średnią ilość odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
przypadającą na 1 mieszkańca na poziomie 30 l tygodniowo przy selektywnym zbierania odpadów 
komunalnych oraz 50 l tygodniowo przy braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

2) liczbę osób korzystających z pojemników, stanowiących wyposażenie nieruchomości,

3) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

5. Dla nieruchomości niezamieszkałej oraz dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części 
niezamieszkałej, wskaźniki średniej tygodniowej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
wynoszą:

1) w szkołach wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i każdą osobę wykonującą w nich 
pracę,

2) w żłobkach i przedszkolach – 3 l na każde dziecko i każdą osobę wykonującą w nich pracę,

3) w lokalach gastronomicznych – 10 l na każde miejsce konsumpcyjne,

4) w domach opieki, koszarach, szpitalach, internatach, hotelach, pensjonatach, itp. – 20 l na każde 
łóżko,

5) w ulicznych punktach konsumpcji – 80 l na każdy punkt,

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

7) w lokalach handlowych oraz zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 110 l na każde 10 osób wykonujących 
w nich pracę,

8) w obiektach handlowych i usługowych wolnostojących stanowiących jeden lokal użytkowy – 80 l 
na  obiekt,

9) w obiektach handlowych i usługowych w których zlokalizowany jest więcej niż jeden lokal 
użytkowy – po 80 l na każdy lokal użytkowy znajdujący się w danym obiekcie,

10) w garażach i zespołach garaży usytuowanych na nieruchomościach niezamieszkałych – po 80 l 
na każde 8 garaży,

11) w kinach, teatrach, salach widowiskowo-sportowych, salach koncertowych, na stadionach – po 
3 l na każde miejsce na widowni.
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6. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 5, nie obejmują odpadów innych niż 
komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

7. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej oraz właściciel nieruchomości w części zamieszkałej 
i w części niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne wyposaża nieruchomość 
w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o pojemności odpowiedniej do ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych z uwzględnieniem wskaźników określonych w ust. 4 i 5 oraz zdefiniowanej 
minimalnej wielkości pojemnika, określonej w ust. 1.

8. Przy określaniu miejsc usytuowania pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego 
zbierania odpadów, o których mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać 
przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować w terminie odbioru nieutrudniony dostęp do 
pojemników i worków dla pracowników podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów.

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 nieutrudnionego dojazdu do pojemnika przez podmiot świadczący usługę 
odbioru odpadów.

10. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
właściciel nieruchomości realizuje poprzez:

1) wrzucanie odpadów do pojemników odpowiadających ich przeznaczeniu,

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód 
opadowych,

3) czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,

4) niedopuszczanie do przeciążania pojemników,

5) zabezpieczenie zgromadzonych w kontenerach odpadów budowlanych i rozbiórkowych siatką lub 
folią, uniemożliwiającą zanieczyszczenie nimi terenów wokół.

§ 6. 1. Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi się wyłącznie w koszach 
ulicznych.

2. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 
rodzinnych ogrodów działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym handlowej, produkcyjnej bądź usługowej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                        

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 7. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi 
zapewniać właściwy stan sanitarno – porządkowy nieruchomości i być dostosowana do ilości 
zebranych odpadów i możliwości ich gromadzenia w pojemnikach i workach stanowiących 
wyposażenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, pozbywają się odpadów komunalnych zmieszanych, 
przekazując je podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów na zlecenie Gminy Miasto 
Szczecin z częstotliwością:

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

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zbierają odpady w sposób selektywny 
przekazują zebrane odpady, o których mowa w § 2 pkt 1) lit. a)-d) podmiotowi świadczącemu usługę 
odbioru odpadów na zlecenie Gminy Miasto Szczecin z częstotliwością:

1) jeden raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub 
zagrodowej,

2) co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się zebranych odpadów 
wielkogabarytowych, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
budowlanych i poremontowych, przekazując przedsiębiorcy wykonującemu usługi odbierania 
odpadów na zlecenie Gminy Miasto Szczecin z częstotliwością:

1) cztery razy w roku z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej oraz 
z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,

2) dwadzieścia cztery razy w roku z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych.

5. W zabudowie wielorodzinnej, w której liczba lokali jest nie większa niż siedem, odbiór 
odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z częstotliwością obowiązującą dla nieruchomości 
w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej.

6. Mieszkańcy Szczecina mogą w sposób ciągły przekazywać selektywnie zebrane odpady, 
wymienione w §2 pkt 1), do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Ekoportów, 
w dniach i godzinach ich otwarcia, poprzez dostarczanie ich na własny koszt i we własnym zakresie .

7. Dopuszcza się gromadzenie w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane popiołów 
z ogrzewania nieruchomości zamieszkałych paliwem stałym po ich uprzednim wystudzeniu.

8. Odpady ulegające biodegradacji zebrane na terenie nieruchomości powinny być na jej terenie 
poddane procesowi kompostowania w sposób nie powodujący uciążliwości dla użytkowników 
nieruchomości sąsiednich.

9. Odpady ulegające biodegradacji, które nie są poddawane procesowi kompostowania, powstałe 
na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, gromadzone w sposób 
selektywny w pojemnikach, przekazywane są podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów na 
zlecenie Gminy Miasto Szczecin z częstotliwością:

1) jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku,

2) jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca każdego roku.

10. Odpady ulegające biodegradacji, które nie są poddawane procesowi kompostowania, powstałe 
na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych, gromadzone w sposób selektywny 
w pojemnikach, przekazywane są podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów na zlecenie 
Gminy Miasto Szczecin z częstotliwością:

1) jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku,

2) jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca każdego roku.

11. Odpady ulegające biodegradacji, które nie są poddawane procesowi kompostowania, powstałe 
na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych, gromadzone w sposób selektywny 
w kontenerach, przekazywane podmiotowi świadczącemu usługę odbioru odpadów na zlecenie Gminy 
Miasto Szczecin z częstotliwością:

1) szesnaście razy w roku w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku,
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2) jeden raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca każdego roku.

12. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne  przekazują zebrane odpady komunalne zmieszane, co najmniej  raz w tygodniu,  
podmiotowi z którym mają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

13. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów, przekazują selektywnie zebrane odpady 
podmiotowi z którym mają zawartą umowę na ich odbiór, z częstotliwością ustaloną w zawartej 
umowie.

14. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje 
ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

15. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno być prowadzone systematycznie 
z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika.

16. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą 
z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 8. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających 
biodegradacji odebranych przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Miasto Szczecin odbywa się w ponadregionalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych, regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub w instalacjach 
zastępczych, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku

§ 9. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków 
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby 
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy 
nocnej.

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi 
właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.

3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, 
winien być adekwatny do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem 
danego obiektu czy terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone.

4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, 
która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

5. Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są do 
stosowania poniższych zasad:

1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2),

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba 
nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną 
reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3),
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3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów 
uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także 
psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić 
w kagańcu i na smyczy,

4) pies zwolniony ze smyczy winien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej 
zwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5) i 6),

5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy 
i nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies 
musi mieć założony kaganiec,

6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, 
przeznaczonych na wybiegi dla psów,

7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących 
osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.

6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) i 5), nie dotyczy:

1) psów u których występują przeciwwskazania:

a) anatomiczne,

b) zdrowotne;

2) szczeniaków do 9 m-ca życia.

7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oraz wiek psa, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, 
winny być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym 
zaświadczeniu.

8. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia 
zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.

9. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele 
i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych 
ustanowionych przez zarządców tych terenów.

10. Przepisy ust. 3-9 nie dotyczą funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających 
z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej

§ 10. 1. Na terenie Gminy Miasto Szczecin zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, 
z wyjątkiem:

1) istniejących w dniu wejścia w życie regulaminu:

a) gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),

b) działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkach 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, mieszczącymi jeden lokal 
mieszkalny.
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2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:

1) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,

2) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

3) nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.

3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, za 
wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit.b, 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 sąsiedniej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,

2) 100 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem 
przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

4. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesji 
sąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt 
ludzi, położonej w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych. 
Odległości te mogą ulec zmniejszeniu do 10 m przez wybudowanie na granicy lokalizacji pasieki 
trwałej przegrody w postaci szczelnego parkanu lub żywopłotu o wysokości nie mniejszej niż 3 m.

5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób 
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.

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) króliki – 20 sztuk,

c) szynszyle – 20 sztuk,

d) pnie pszczele – 5 sztuk, a w liczbie większej – za zgodą właścicieli nieruchomości sąsiednich 
i po zawiadomieniu Prezydenta Miasta Szczecin,

2) chowu i hodowli strusi.

§ 11. 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.

§ 12. Regulamin, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i 5, 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) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb 
porządkowych i ratowniczych,

4) instytucji, pracowni i laboratoriów doświadczalnych lub serologicznych dla celów naukowych,
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5) pasiek zlokalizowanych na terenach położonych co najmniej 300 metrów od zabudowań 
mieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w sadach przydomowych, 
w lasach na obrzeżach miasta, a także na posesjach zabudowanych budynkami 
wielopokoleniowymi, z zastrzeżeniem § 11.

§ 13. Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin, 
w następujących terminach:

1) od 15 do 30 kwietnia  oraz

2) od 15 do 30 września.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 15. Traci moc Uchwała Nr VI/81/15 Rady Miasta Szczecina 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) wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2784, z 2016 r. poz. 3026, z 2017 r. poz. 4131).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bartłomiej Sochański
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