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UCHWAŁA NR LVI/1058/2013
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 9 lipca 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012 r. 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 2013 r., poz. 594 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 § 6 po pkt 8 dodaje się pkt 9 - 11 w brzmieniu:
„9) ) na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady - frakcję „mokrą, frakcję
„suchą” oraz odpady niesegregowane (zmieszane) można gromadzić także:
a) w kontenerach typu: KP-5, KP-7, KP-10, KP-12,
b) w prasokontenerach o pojemnościach: 7000 l, 10000 l, 16000 l, 20000 l,
c) w pojemnikach podziemnych o pojemnościach: 3000 l, 4000 l,
10) na nieruchomościach zamieszkałych - frakcję „mokrą, frakcję „suchą” oraz odpady niesegregowane
(zmieszane) można gromadzić również w pojemnikach podziemnych o pojemnościach: 3000 l, 4000l.,
11) dla lokali użytkowych znajdujących się w obiektach i budynkach wielolokalowych- zbiorcze
pojemniki w ilości wynikającej z sumy pojemności pojemników wyliczonych dla danych lokali
użytkowych.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane nie zawierających odpadów określonych w § 2, dla nieruchomości zamieszkałych przy uwzględnieniu
średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz liczby osób korzystających z tych urządzeń co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdą nieruchomość przyjmując 30 l tygodniowo na mieszkańca.
Łączna pojemność pojemników w przypadku selektywnego zbierania odpadów dla frakcji „mokrej”
i frakcji „suchej” powinna być równa lub większa od wyliczonej z normatywu.
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2. Określa się minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane - nie zawierające
odpadów określonych w § 2 oraz na odpady frakcji „mokrej” dla nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady, przy uwzględnieniu średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz
liczby osób korzystających z tych urządzeń:
1) dla lokali handlowych o powierzchni użytkowej do 1000 m2, w tym aptek i lokali pocztowych - co
najmniej jeden pojemnik 60 l przyjmując 20 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej tygodniowo,
2) dla lokali handlowych o powierzchni użytkowej od 1 001 do 10 000 m2, - co najmniej jeden
pojemnik 1100 l przyjmując 15 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej tygodniowo,
3) dla lokali handlowych o powierzchni użytkowej pow. 10 000 m2 - co najmniej jeden pojemnik
1100 l przyjmując 10 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej tygodniowo,
4) dla barów ( punktów ) szybkiej obsługi – co najmniej jeden pojemnik 120 l przyjmując 15 l na
1 miejsce konsumpcyjne tygodniowo,
5) dla pozostałych lokali gastronomicznych – co najmniej jeden pojemnik 120 l przyjmując 6 l na
1 miejsce konsumpcyjne tygodniowo,
6) dla magazynów i hurtowni – co najmniej jeden pojemnik 120 l przyjmując 10 l na 1 pracownika
tygodniowo,
7) dla warsztatów, warsztatów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych – co najmniej jeden pojemnik
120 l przyjmując 15 l na pracownika tygodniowo,
8) dla powierzchni biurowych – co najmniej 1 pojemniki 60 l przyjmując 12 l na 1 pracownika
tygodniowo,
9) dla szkół bez stołówki, domów kultury – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 3,5 l na
ucznia/pracownika,
10) dla szkół ze stołówką - co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 6 l na ucznia/pracownika,
11) dla żłobków i przedszkoli – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 5 l na dziecko/pracownika,
12) dla hoteli, pensjonatów – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 20 l na 1 łóżko,
13) dla akademików, internatów – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 25 l na osobę,
14) dla jednostek wojskowych – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 10 l na osobę,
15) dla przychodni – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 10 l na każde 10 m2 powierzchni
użytkowej tygodniowo,
16) dla kin – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 15 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej
tygodniowo,
17) dla szpitali, domów pomocy społecznej – co najmniej 1 pojemnik 120 l przyjmując 20 l na 1 łóżko
tygodniowo,
18) dla cmentarzy parafialnych – co najmniej 1 pojemnik 700 l przyjmując 2,3 m3 na 1 ha powierzchni
tygodniowo,
19) dla targowisk – co najmniej 1 pojemnik 360 l przyjmując 117 l na pawilon handlowy tygodniowo,
20) dla pozostałych powierzchni – co najmniej 1 pojemnik 60 l.
3. Określa się minimalną pojemność pojemników (worków) na odpady frakcji „suchej oraz na szkło
opakowaniowe :
1) przy wyborze pojemnika od 60 do 360 l na frakcję „mokrą” – co najmniej 1 worek o pojemności
120 l na frakcję „suchą”;
2) przy wyborze pojemnika powyżej 360 l na frakcję „mokrą” – pojemnik o takiej samej pojemności jak na
frakcję „mokrą” oraz co najmniej 1 worek o pojemności 80 l na szkło opakowaniowe.
4. Łączna pojemność pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości powinna być
wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów.
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5. Kosze, o których mowa w § 6 pkt 4 rozmieszcza siew miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych.”.
§ 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 2012 r. podjęła uchwałę Nr XLIV/845/2012 w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością zmiany przyjętych w w/w uchwale
normatywów dotyczących ilości produkowanych na danej nieruchomości odpadów komunalnych
w przeliczeniu na odpowiednią jednostkę. Doprecyzowanie i uszczegółowienie dotychczasowych
normatywów w zależności od charakteru prowadzonej działalności umożliwi bardziej precyzyjne określenie
średniej ilości powstających na danej nieruchomości odpadów, a co za tym idzie dobranie odpowiedniej
ilości i pojemności pojemników na odpady.
Ponadto został rozszerzony zakres rodzajów pojemników dla nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, w oparciu o rodzaj pojemników
wyszczególniony w Załączniku nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi DO-1.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.

