
 

 

UCHWAŁA NR XXII/491/2019 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

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. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

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

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w następującej wysokości: 

1) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 200 zł brutto za 1 m 
3
, 

2) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 400 zł brutto 

 za 1 m 
3
. 

2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych w wysokości 120 zł brutto za 1 m 
3
. 

§ 2. Opłaty za usługi, o których mowa w 1 ust 1 pkt 1 i 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do 

wielkości pojemników lub worków, w których zbierane są odpady. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXI/1183/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 grudnia 2019 r.

Poz. 6074



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały Nr XXI/427/2019 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 zachodzi konieczność 

zaktualizowania obowiązujących górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości.  

Wzrost kosztów usług od 2010 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym kosztów składowania odpadów i opłaty 

środowiskowej, spowodował, że niezbędne jest dostosowanie dotychczas obowiązujących górnych stawek 

opłat do aktualnych cen rynkowych. 
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