
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/818/2012 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 4 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miasta 

Rzeszowa  uchwala, co następuje:  

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane będzie w zależności od 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący  

Rady Miasta Rzeszowa  

Andrzej Dec  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 grudnia 2012 r.

Poz. 3292



 

Uzasadnienie  

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) zobowiązała radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ww. ustawy, stanowi iloczyn 

stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz:  

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo  

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo  

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.  

Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

gospodarstwa domowego.  

W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda wyliczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

stanowi sprawiedliwą, powszechną i najbardziej korzystną społecznie metodę wyliczenia w/w opłaty.  

Zasadność przyjęcia w/w metody wynika także z faktu, że ilość powstających na nieruchomości 

odpadów komunalnych zależna jest przede wszystkim od liczby zamieszkujących na niej osób.  
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