
 

 

UCHWAŁA NR LXIII/1155/2013 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 14 listopada 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 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:  

§ 3. ust. 1 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 – dwa razy 

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 – dwa razy 

w miesiącu,  

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

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

§ 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  

  

Rady Miasta Rzeszowa w dniu 18 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XLIV/844/2012  

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.  

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością zmiany przyjętych w w/w uchwale 

częstotliwości odbioru odpadów frakcji „suchej” z terenów nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 

z uwagi na liczne interwencje mieszkańców domów jednorodzinnych w tej sprawie oraz z terenów 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. Przedmiotowa zmiana dotyczy 

wprowadzenia w każdym miesiącu jednego dodatkowego odbioru odpadów opakowaniowych (poza szkłem 

opakowaniowym), papieru i tektury, tworzyw sztucznych.  

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