
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/566/2016 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 17 maja 2016 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  

tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi. 

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 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250). 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokość cen za te usługi: 

1) worek na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości - 3,00 zł/worek, 

2) transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych z nieruchomości do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 5,90 zł/km, 

3) załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych transportowanych do PSZOK-u - 

29,00 zł/godz., 

4) interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (dwa razy w ciągu roku) - 75 zł/m3, 

5) dodatkowy worek na frakcję „suchą” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu 

startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek, 

6) dodatkowy worek na szkło opakowaniowe (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu 

startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek, 

7) przyjęcie odpadów zielonych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit 

ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów - 75 zł/m3, 

8) przyjęcie odpadów remontowo - budowlanych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Rzeszów - 230,00 zł/m3, 

9) przyjęcie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na 

których powstają odpady w PSZOK-u - 15,00 zł/m3, 

10) przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na 

których powstają odpady w PSZOK-u - 230 zł/m3, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2016 r.

Poz. 1800



11) przyjęcie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

w PSZOK-u - 75 zł/m3, 

12) przyjęcie zużytych opon od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  

w PSZOK-u: 

a) do 14 cali - 3,00 zł/szt. 

b) 15 – 24 cali - 5,00 zł/szt. 

c) powyżej 24 cali - 10,00 zł/szt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXVIII/1407/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie 

określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za 

te usługi. 

§ 4. 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 art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 87) wybrane akty prawa 

miejscowego m.in uchwała Nr LXXVIII/1407/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. 

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz wysokość cen za te usługi zachowują moc nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia 

 w/w ustawy (tj. od 1 lutego 2015 r.). 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. 

Ponadto w uchwale doprecyzowana została dopuszczalna w ciągu roku ilość zgłoszeń odbioru 

interwencyjnego odpadów komunalnych z nieruchomości. 
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