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UCHWAŁA NR VIII/116/2015
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 24 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r.
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 i 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 i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właściciel nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, niezwiązanych z działalnością
gospodarczą odbierane będą w wyznaczonych aptekach na terenie miasta, w godzinach pracy tych aptek.
Wykaz aptek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Odpady, takie jak: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach
ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy i alkalia, środki
chemiczne typu domowego, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne,
przeterminowane leki oraz zużyte igły i strzykawki będą odbierane od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w Mobilnych Punktach Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w wyznaczonych przez
Gminę terminach i miejscach zbiórki. Terminy i miejsca zbiórki zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych środkach publicznego
przekazu.”;
2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
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„§ 7a. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne z nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
właściciel nieruchomości może zgłosić w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zaistniałej
sytuacji. Zgłoszenia należy składać do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa,
ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów.”.
§ 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
W związku z wypowiedzeniem przez Podkarpacką Okręgową Izbę Aptekarską porozumienia w sprawie
zbiórki zużytych przez mieszkańców Rzeszowa igieł i strzykawek, pochodzących z gospodarstw domowych
i niezwiązanych z działalnością gospodarczą, a także brakiem możliwości zbierania ich w aptekach zachodzi
konieczność wprowadzenia zmian w niniejszej uchwale.
Ponadto wejście w życie od dnia 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nakłada na gminy obowiązek
wprowadzenia w uchwale 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
zapisów określających tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

