
 

 

UCHWAŁA NR XIV/265/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018r. 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów w § 11 w ust. 1 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) „Metale i tworzywa sztuczne” – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

b) „Papier” – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

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

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

e) „Niepodlegające segregacji” - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, 

f) „Zmieszane” - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,”; 

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w zabudowie wielolokalowej: 

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

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

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

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

e) „Niepodlegające segregacji” - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

f) „Zmieszane” - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,”. 
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§ 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 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy. 

Mając na uwadze konieczność utrzymania należytego stanu sanitarno – porządkowego na 

nieruchomościach oraz w związku z interwencjami mieszkańców miasta Rzeszowa i Spółdzielni 

Mieszkaniowych w sprawie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów selektywnie zbieranych  

w niniejszej uchwale zwiększona została częstotliwość odbioru w/w odpadów na nieruchomościach 

zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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