
 

 

UCHWAŁA NR LII/982/2013 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 14 maja 2013 r. 

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 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. 6l 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości zamieszkałej 

oraz nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uiszcza się za każdy 

miesiąc – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata 

dotyczy.  

§ 2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w § 1, upływa w dniu 10 sierpnia 2013 roku.  

§ 3. Opłatę, o której mowa w § 1, uiszcza się gotówką w kasach banku mieszczących się w budynkach 

Urzędu Miasta Rzeszowa lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.  

§ 5. 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 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 czerwca 2013 r.

Poz. 2377



 

Uzasadnienie  

Nowelizacja ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. 

poz. 391 z poźn. zm.) nakłada w art. 6h na właścicieli nieruchomości obowiązek ponoszenia na rzecz 

gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Stosownie do zapisów art. 6l ww. ustawy rada gminy zobowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt 

prawa miejscowego określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.  

Niniejsza uchwała jest wykonaniem tego obowiązku. 
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