
 

 

UCHWAŁA NR VIII/117/2015 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 24 marca 2015 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 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 LXXVIII/1405/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 ust.8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych , niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą należy zbierać i deponować w specjalistycznych pojemnikach ustawionych przez Gminę 

w wyznaczonych aptekach na terenie Rzeszowa. Wykaz tych aptek znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rzeszowa.”; 

2) w § 3 ust.9 otrzymuje brzmienie: 

„9. 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, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą 

przekazywać do Mobilnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zorganizowanych przez 

Gminę w wyznaczonych terminach i miejscach zbiórki. Terminy i miejsca zbiórki zostaną podane przez 

Gminę do publicznej wiadomości co najmniej dwa tygodnie przed zbiórką na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych środkach publicznego przekazu.”. 

§ 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 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 1054



 

Uzasadnienie  

Wprowadzenie zmian w niniejszej uchwale stało się konieczne 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. 
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