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UCHWAŁA NR L/938/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późń. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. . Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
z późn. zm.),
2) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę, która zazwyczaj spędza czas na danej nieruchomości
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem,
urlopem, odwiedzinami u przyjaciół, krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi – zgodnie z art. 2d Rozporządzenia WE nr 763/2008 z 09.07.2008 r.
w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz.U.UE.L.08.218.14),
3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady
komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła się w sposób znaczący ich właściwości – zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)”;
4) odpadach komunalnych zbieranych jako frakcja „sucha” – rozumie się przez to wyselekcjonowane
z odpadów komunalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku jako odpady zmieszane, odpady
takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe (nie zawierające odpadów
niebezpiecznych),
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5) odpadach komunalnych zbieranych jako frakcja „mokra” – rozumie się przez to odpady pozostałe po
wyselekcjonowaniu odpadów suchych z odpadów komunalnych, zbieranych dotychczas jako odpady
zmieszane nie zawierające przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów opakowaniowych, papieru
i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali,
6) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach,
7) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także targowisk, z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. z 2013r. poz. 21)”,
8) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza – zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.),
9) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt,
10) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę na nieruchomości, na której znajduje się
nie więcej niż dwa lokale mieszkalne,
11) zabudowie wielolokalowej – należy przez to rozumieć zabudowę na nieruchomości, w której znajduje się
trzy lub więcej lokali mieszkalnych”,
2) w § 3:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: „nie zawierające odpadów określonych w §2”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W uzasadnionych przypadkach:
1) odpady, o których mowa w ust 2 pkt 1 i 3 mogą być zbierane w pojemniku o pojemności, o której
mowa w §6 pkt 1 i 7,
2) odpady o których mowa w ust. 1 oraz ust. 5 mogą być zbierane w workach koloru brązowego
o pojemności 120 litrów.”,
c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Odpady, o których mowa w §2 będą ponadto odbierane w utworzonym przez Gminę punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z tym, że odpady opakowaniowe, papier, tektura,
tworzywa sztuczne wymienione w §2 pkt 8 zbierane będą jako odrębne frakcje). W punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą jedynie odpady posegregowane na
poszczególne frakcje, oraz których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi
w gospodarstwie domowym. Lokalizacja i godziny otwarcia punktu zostaną podane przez Gminę na
stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz do publicznej wiadomości. Właściciel nieruchomości
oddając odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiązany jest okazać
dokument potwierdzający jego zamieszkanie w Rzeszowie lub kopię deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.”,
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d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. „ 11. Dopuszcza się gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach (dostarczonych odpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne) ustawionych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniającym
korzystanie z nieruchomości, które będą usuwane w terminach uzgodnionych przez właścicieli
nieruchomości z przedsiębiorca odbierającym odpady (nie dotyczy odpadów powstających z działalności
firm remontowo – budowlanych, a jedynie odpadów powstających podczas remontów wykonywanych
przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie).”;
3) w § 6 pkt. 1 skreśla się wyrazy: „nie zawierające odpadów określonych w §2”,
4) w §7 ust. 1 w pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy: „nie zawierających odpadów określonych w §2”,
5) w §9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) służące do zbierania
odpadów komunalnych i utrzymuje je w odpowiednim stanie technicznym”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina zapewnia w przypadku nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej
utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym oraz ich dezynfekcję.
Na pozostałych nieruchomościach obowiązek utrzymania pojemników w czystości oraz dezynfekcja
co najmniej raz na kwartał spoczywa na właścicielach nieruchomości.”;
6) w § 10 ust. 2 skreśla się wyrazy: „(nie zawierających odpadów określonych w §2)”,
7) w § 11 w pkt. 1 skreśla się wyrazy: „nie zawierające odpadów określonych w §2”.
§ 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
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Uzasadnienie
Rada Miasta Rzeszowa 18 grudnia 2012r. podjęła uchwałę Nr XLIV/845/2012 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
Niniejsza uchwała, zmieniająca ww. uchwałę, uwzględnia zmiany wynikające z obowiązujących przepisów
prawa tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz doprecyzowywuje niektóre zapisy w obowiązującym
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.

