
 

 

UCHWAŁA NR XXI/427/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 19 listopada 2019 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

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 z późn. zm.) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

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

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/768/2012 Rada Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 4 grudnia 2019 r.

Poz. 5947



 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła znaczne ograniczenia dotyczące maksymalnej wysokości stawek opłat za 

pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

maksymalna miesięczna stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 litrów może stanowić nie więcej niż 

3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem lub w przypadku worków  

o pojemności 120 litrów nie więcej niż 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 

ogółem. W przypadku pojemników i worków o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się  

w wysokości proporcjonalnej do pojemności. 

Biorąc pod uwagę, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę za 2018 r. wynosi 1693 zł – 

maksymalna stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może być wyższa niż 54,17 zł zaś za 

worek o pojemności 120 litrów nie wyższa niż 16,93 zł. 

W Rzeszowie aktualnie stawka opłaty za pojemnik 1100 litrów przy selektywnym zbieraniu wynosi 411 zł, a za 

worek o pojemności 120 litrów przy selektywnym zbieraniu wynosi 61 zł. Pozostawienie w systemie gminnym 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne doprowadziłoby do 

deficytu wpływów do Budżetu Miasta w stosunku do rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych pochodzących z tego rodzaju nieruchomości. Konsekwencją tego byłaby sytuacja,  

w której właściciele nieruchomości zamieszkałych zmuszeni byliby pokrywać część kosztów odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach niezamieszkałych.  

Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyłączeniem nieruchomości niezamieszkałych  

z gminnego systemu gospodarowania odpadami jest to, że ustawodawca w art. 6c ust 2c ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ustanowił, że przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do 

zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje 

na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Powoduje to niestabilność wpływów do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

a co za tym idzie problem z bilansowaniem się systemu. 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest wyłączenie z gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 5947


		2019-12-04T13:03:45+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




