
 

 

UCHWAŁA NR LXXI/1318/2014 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 25 marca 2014 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 2013 r. poz. 1399 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 § 1 ust.2 pkt 10 i 11 otrzymuje brzmienie: 

„10) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek 

w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym znajduje się nie więcej niż dwa lokale mieszkalne. 

Dopuszcza się zakwalifikowanie budynków w zabudowie szeregowej jako wielolokalowych tylko 

w przypadku, gdy ustanowiony jest dla nich wspólny zarząd, bądź wspólnota mieszkaniowa i jeżeli 

budynki te będą wyposażone we wspólne pojemniki na odpady komunalne. 

11) zabudowie wielolokalowej – należy przez to rozumieć budynek na nieruchomości, w którym 

znajduje się trzy lub więcej lokale mieszkalne, i który wyposażony jest we wspólne dla tych lokali 

pojemniki na odpady komunalne.”; 

2) w § 6: 

a) w pkt 9 po słowach „ frakcję „suchą” ” dodaje się zapis: „(nie dotyczy prasokontenerów)” 

b) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w prasokontenerach o pojemnościach: 5000 l, 7 000 l, 10 000 l,”; 

3) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Określa się minimalną ilość pojemników na odpady komunalne zmieszane – 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 i worków w przypadku 

selektywnego zbierania odpadów dla frakcji „mokrej” i frakcji „suchej” powinna być równa lub większa 

od wyliczonej z normatywu dla odpadów zmieszanych.”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy: „nie zawierające odpadów określonych w §2” 

c) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dla warsztatów, warsztatów rzemieślniczych– co najmniej jeden pojemnik 60 l przyjmując 15 l na 

pracownika tygodniowo,”, 

d) w ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) dla zakładów produkcyjnych– co najmniej jeden pojemnik 120 l przyjmując 15 l na pracownika 

tygodniowo,”, 

e) w ust 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) dla placówek służby zdrowia (przychodni) i gabinetów: stomatologicznych, masażu, 

kosmetycznych – co najmniej 1 pojemnik 60 l przyjmując 10 l na każde 10 m
2 

powierzchni użytkowej 

tygodniowo,”. 

§ 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. 
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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 doprecyzowania i uszczegółowienia 

niektórych normatywów w zależności od charakteru prowadzonej działalności. Umożliwi to dokładniejsze 

określenie średniej ilości powstających na danej nieruchomości odpadów, a co za tym idzie dobranie 

odpowiedniej pojemności pojemników na odpady komunalne. Ponadto niniejsza uchwała precyzuje niektóre 

zapisy regulaminu. 

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