
 

 

UCHWAŁA NR L/939/2013 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 26 marca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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. 6r ust. 3 i art. 5 ust. 1 pkt. 1 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/844/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych, które będą odbierane bezpośrednio  

z nieruchomości, na których powstają oraz częstotliwości ich odbioru:  

1) w zabudowie jednorodzinnej :  

a) szkło opakowaniowe – raz w miesiącu,  

b) inne odpady opakowaniowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne – łącznie zbierane – raz 

w miesiącu,  

c) odpady komunalne zbierane w ramach frakcji „mokrej” – raz w tygodniu,  

d) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – raz w tygodniu, 

2) w zabudowie wielolokalowej i na terenach o dużej gęstości zaludnienia:  

a) odpady opakowaniowe (z wyłączeniem szkła opakowaniowego), papier i tektura, tworzywa 

sztuczne – zbierane łącznie – raz w tygodniu,  

b) odpady komunalne zbierane w ramach frakcji „mokrej” – dwa razy w tygodniu,  

c) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – dwa razy w tygodniu, 

3) Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:  

a) szkło opakowaniowe – raz w miesiącu,  
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b) inne odpady opakowaniowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne - łącznie zbierane – raz 

w miesiącu,  

c) odpady komunalne zbierane w ramach frakcji „mokrej” – raz w tygodniu,  

d) odpady nie segregowane (zmieszane) – raz w tygodniu.”. 

2. Odpady komunalne opakowaniowe z tworzyw sztucznych, makulatury, szkła bezbarwnego i szkła 

kolorowego oraz puszki metalowe można deponować w pojemnikach ustawionych przez gminę w punktach 

selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Wykaz tych punktów znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rzeszowa.  

3. Przeterminowane leki będą odbierane w wyznaczonych aptekach na terenie miasta, w godzinach pracy 

tych aptek. Wykaz aptek znajduje się na stronie internetowej Urzędu miasta Rzeszowa.  

4. Odpady, takie jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony 

roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne 

typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne będą odbierane w mobilnych 

punktach zbierania odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych przez gminę terminach i miejscach zbiórki. 

Terminy i miejsca zbiórki zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i do publicznej 

wiadomości.” 

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli 

nieruchomości jedynie odpady posegregowane na poszczególne frakcje oraz których ilość i charakter jest 

tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Są to następujące frakcje:  

1) przeterminowane leki i chemikalia (środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, 

rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne 

typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć),  

2) zużyte baterie i akumulatory,  

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne),  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

5) odpady budowlane i rozbiórkowe - powstające podczas remontów wykonywanych przez właścicieli 

nieruchomości we własnym zakresie (nie dotyczy odpadów powstających w ramach działalności firm 

remontowo-budowlanych),  

6) zużyte opony,  

7) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji,  

8) odpady opakowaniowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło,  

9) metale.”; 

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:  

„§ 5a. §5a Gmina Miasto Rzeszów przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym, 

a w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie  wielolokalowej również w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym.”. 

§ 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, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.    

 

Przewodniczący Rady Miasta 

              Rzeszowa 

 

            Andrzej Dec 
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Uzasadnienie  

Rada Miasta Rzeszowa 18 grudnia 2012r. podjęła uchwałę Nr XLIV/844/2012 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Niniejsza uchwała doprecyzowywuje zapisy dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

z poszczególnych nieruchomości ustalonych ww. uchwałą.  

W związku z wejściem w życie od 6 marca 2013 r. ustawy z dnia 25 stycznia 2013r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina ma możliwość na mocy uchwały rady gminy, przejęcia 

obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jako część 

usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną przez 

właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Mocą niniejszej uchwały, Gmina Miasto Rzeszów przejmuje obowiązek  wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie 

technicznym, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej również 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.  

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione. 
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