
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/666/2020 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/533/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/533/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 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 wprowadza się w § 4 następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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” – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) „Metale i tworzywa sztuczne” – nie rzadziej niż co trzy tygodnie, 

c) „Papier” – nie rzadziej niż co trzy tygodnie, 

d) Odpady „Bio” – w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż co dwa tygodnie, 

e) Odpady komunalne „Niepodlegające segregacji” – nie rzadziej niż co 10 dni, 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) „Szkło” – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) „Metale i tworzywa sztuczne” – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

c) „Papier” – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

d) Odpady „Bio” – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

e) Odpady komunalne „Niepodlegające segregacji” – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 
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3) z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią 

nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady 

komunalne: 

a) „Szkło” – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) „Metale i tworzywa sztuczne” – nie rzadziej niż co dwa tygodnie, 

c) „Papier” – nie rzadziej niż co dwa tygodnie, 

d) Odpady „Bio” – nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

e) Odpady komunalne „Niepodlegające segregacji” – nie rzadziej niż raz w tygodniu.”; 

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień wolny od pracy, 

dopuszcza się możliwość ich odbioru w najbliższym dniu roboczym.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 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,w szczególności częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

W niniejszej uchwale dokonano zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na nieruchomościach 

zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej. Zmiana ta wynika z konieczności optymalizacji odbioru 

poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.  
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