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UCHWAŁA NR LIX/1381/2018
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 maja 2018 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Rzeszów i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana przez nich
ilość odpadów: „Metali i tworzyw sztucznych”, „Papieru”, odpadów „Bio”, odpadów „Niepodlegających
segregacji”, „Szkła”, bądź odpadów komunalnych niesegregowanych „Zmieszanych” zgromadzonych
w pojemnikach i workach.
§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
odbierane będą odpady: „Metali i tworzyw sztucznych”, „Papieru”, odpadów „Bio”, odpadów
„Niepodlegających segregacji”, „Szkła”, bądź odpady komunalne niesegregowane „Zmieszane” zebrane
wyłącznie w pojemnikach bądź workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
w ilości i o pojemności wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 4. 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” – raz w miesiącu,
b) „Metale i tworzywa sztuczne” – co drugi tydzień,
c) „Papier” – co drugi tydzień,
d) odpady „Bio” – raz w tygodniu,
e) odpady komunalne „Niepodlegające segregacji” – raz w tygodniu,
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f) odpady komunalne niesegregowane „Zmieszane” – raz w tygodniu,
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) „Szkło” – raz w miesiącu,
b) „Metale i tworzywa sztuczne” – raz w tygodniu,
c) „Papier” – raz w tygodniu,
d) odpady „Bio” – dwa razy w tygodniu,
e) odpady komunalne „Niepodlegające segregacji” – dwa razy w tygodniu,
f) odpady komunalne niesegregowane „Zmieszane” – dwa razy w tygodniu,
3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:
a) „Szkło” – raz w miesiącu,
b) „Metale i tworzywa sztuczne” – co drugi tydzień,
c) „Papier” – co drugi tydzień,
d) odpady „Bio” – raz w tygodniu,
e) odpady komunalne „Niepodlegające segregacji” – raz w tygodniu,
f) odpady komunalne niesegregowane „Zmieszane” – raz w tygodniu.
2. Odpady komunalne opakowaniowe z tworzyw sztucznych, makulatury, szkła bezbarwnego i szkła
kolorowego oraz puszki metalowe właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą deponować w pojemnikach
ustawionych przez gminę w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Opakowaniowych. Wykaz tych
punktów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
3. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą
odbierane będą w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Rzeszowa w godzinach pracy tych aptek. Wykaz
aptek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa.
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.
5. Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odbierane będą
z posesji dwa razy w ciągu roku, po telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby do przedsiębiorcy świadczącego
usługę odbioru odpadów komunalnych. Odpady zostaną odebrane w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia przez
właściciela nieruchomości w ustalonym terminie. Odpady wielkogabarytowe z terenu zabudowy
wielolokalowej odbierane będą dwa razy w ciągu roku z terenu pergoli w terminach ustalonych przez
właściciela nieruchomości (zarządcę) z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych.
Numer telefonu pod którym można zgłaszać potrzebę odbioru odpadów zostanie podany do publicznej
wiadomości przez Gminę na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych środkach publicznego
przekazu.
§ 5. 1. W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych jedynie odpady posegregowane na poszczególne frakcje oraz których ilość
i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Są to następujące frakcje:
1) przeterminowane leki, zużyte przez właściciela nieruchomości zamieszkałej igły i strzykawki, chemikalia
(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),
2) zużyte baterie i akumulatory,
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3) zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne),
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - powstające podczas remontów
wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie (nie dotyczy odpadów powstających
w ramach działalności firm remontowo-budowlanych) – w ilości do 5 m 3 /rok na jedno gospodarstwo
domowe,
6) zużyte opony,
7) odpady zielone w ilości do 180 szt. worków o pojemności 120 l/rok na jedno gospodarstwo domowe
(tj. 21,6 m 3 /rok),
8) szkło,
9) tworzywa sztuczne,
10) papier i tektura,
11) metale.
2. Transport odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel
nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych
środkach masowego przekazu.
§ 6. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, które nie zostały posegregowane zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Rzeszów, traktowane będą jako odpady niesegregowane „Zmieszane”.
§ 7. Gmina Miasto Rzeszów przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym (nie
dotyczy prasokontenerów oraz pojemników podziemnych), a w przypadku nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie wielolokalowej również w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.
§ 8. 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.
§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym
podmiotom w celu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 11. Traci moc Uchwała NR LXXVIII/1406/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z późniejszymi
zmianami.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

Andrzej Dec
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UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością zmiany od 1 stycznia 2019 r. systemu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Rzeszowa w związku z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19).

