
 

 

UCHWAŁA NR LII/980/2013 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności. 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.6j i 6k 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 przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

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

gospodarstwa domowego.  

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1. Dla zabudowy jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

a) 30 zł - dla gospodarstw domowych liczących do dwóch osób,  

b) 46 zł - dla gospodarstw domowych liczących od trzech do czterech osób,  

c) 60 zł - dla gospodarstw domowych liczących powyżej cztery osoby, 

2. Dla zabudowy jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny:  

a) 45 zł - dla gospodarstw domowych liczących do dwóch osób,  

b) 69 zł - dla gospodarstw domowych liczących od trzech do czterech osób,  

c) 90 zł - dla gospodarstw domowych liczących powyżej cztery osoby, 

3. Dla zabudowy wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:  

a) 10 zł - dla gospodarstw domowych liczących jedną osobę,  

b) 18 zł - dla gospodarstw domowych liczących dwie osoby,  

c) 26 zł - dla gospodarstw domowych liczących trzy osoby,  

d) 32 zł - dla gospodarstw domowych liczących cztery osoby,  

e) 38 zł – dla gospodarstw domowych liczących pięć lub więcej osób. 

4. Dla zabudowy wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny:  

a) 15 zł - dla gospodarstw domowych liczących jedną osobę,  
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b) 27 zł - dla gospodarstw domowych liczących dwie osoby,  

c) 39 zł - dla gospodarstw domowych liczących trzy osoby,  

d) 48 zł - dla gospodarstw domowych liczących cztery osoby,  

e) 57 zł – dla gospodarstw domowych liczących pięć lub więcej osób. 

§ 3. 1. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki za pojemnik bądź worek  

o określonej pojemności:  

1) 30 zł - za pojemnik o poj. 60 l,  

2) 35 zł - za pojemnik o poj. 80 l,  

3) 47 zł - za pojemnik o poj. 120 l,  

4) 52 zł - za pojemnik o poj. 140 l,  

5) 63 zł - za pojemnik o poj. 180 l,  

6) 81 zł - za pojemnik o poj. 240 l,  

7) 116 zł - za pojemnik o poj. 360 l,  

8) 211 zł - za pojemnik o poj. 700 l,  

9) 266 zł - za pojemnik o poj. 900 l,  

10) 316 zł - za pojemnik o poj. 1100 l,  

11) 1490 zł - za pojemnik KP - 5,  

12) 2080 zł - za pojemnik KP - 7,  

13) 2971 zł - za pojemnik KP - 10,  

14) 3565 zł - za pojemnik KP - 12,  

15) 4853 zł - za prasokontener 7 000 l,  

16) 6933 zł - za prasokontener 10 000 l,  

17) 11 093 zł - za prasokontener 16 000 l,  

18) 13 866 zł - za prasokontener 20 000 l,  

19) 215 zł - za pojemnik podziemny 3  000 l,  

20) 286 zł - za pojemnik podziemny 4  000 l,  

21) za pojemnik podziemny o pojemności innej niż wymieniona w pkt 19-20 stawkę za pojemnik należy 

obliczyć jako iloczyn pojemności pojemnika (w litrach) i wskaźnika 0,715,  

22) 47 zł - za worek 120 l. 

2. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 

i pojemnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-7, będzie to pojemnik na frakcje „mokrą”, natomiast na frakcję 

„suchą” w ramach tej opłaty właściciel otrzyma odpowiednią ilość worków o poj. 120 l oraz worek 80 l 

na szkło opakowaniowe.  

3. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 

i pojemnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8-18, będzie to pojemnik na frakcje „mokrą”, natomiast na frakcję 

„suchą” otrzyma pojemnik o takiej samej pojemności oraz worki na szkło opakowaniowe.  

4. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki za pojemnik i worek o określonej 

pojemności:  

1) 45 zł - za pojemnik o poj. 60 l,  
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2) 53 zł - za pojemnik o poj. 80 l,  

3) 71 zł - za pojemnik o poj. 120 l,  

4) 78 zł - za pojemnik o poj. 140 l,  

5) 95 zł - za pojemnik o poj. 180 l,  

6) 122 zł - za pojemnik o poj. 240 l,  

7) 174 zł - za pojemnik o poj. 360 l,  

8) 317 zł - za pojemnik o poj. 700 l,  

9) 399 zł - za pojemnik o poj. 900 l,  

10) 474 zł - za pojemnik o poj. 1100 l,  

11) 2235 zł - za pojemnik KP - 5,  

12) 3120 zł - za pojemnik KP - 7,  

13) 4457 zł - za pojemnik KP - 10,  

14) 5348 zł - za pojemnik KP - 12,  

15) 7280 zł - za prasokontener 7  000 l,  

16) 10 400 zł - za prasokontener 10 000 l,  

17) 16 640 zł - za prasokontener 16 000 l,  

18) 20 799 zł - za prasokontener 20 000 l,  

19) 323 zł - za pojemnik podziemny 3  000 l,  

20) 429 zł - za pojemnik podziemny 4  000 l,  

21) za pojemnik podziemny o pojemności innej niż wymieniona w pkt 19-20, stawkę za pojemnik należy 

obliczyć jako iloczyn pojemności pojemnika (w litrach), wskaźnika 0,715 i wskaźnika 1,5,  

22) 71 zł - za worek 120 l. 

§ 4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych stanowić będzie iloczyn ilości gospodarstw domowych i stawki opłaty określonej w § 2.  

§ 5. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości 

pojemników o określonej pojemności zadeklarowanej przez właściciela nieruchomości w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki określonej w § 3 ust. 1 lub 4.  

§ 6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – miesięczna 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z zapisami 

§ 4 i 5.  

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIII/818/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.  

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  

              Rzeszowa 

 

           Andrzej Dec 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 2375



Uzasadnienie  

Art.6k. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 

z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) obliguje radę gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

Niniejsza uchwała realizuje ten obowiązek.  

Przyjmując metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości 

osób zamieszkujących gospodarstwo domowe zastosowano regresywną w przeliczeniu na 1 mieszkańca stawkę 

opłaty. Ponadto zgodnie z delegacją ustawową przyjęto zróżnicowane stawki w zależności od rodzaju 

zabudowy oraz ustalono niższe stawki opłaty, jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny. 
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