
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/665/2020 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/532/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. 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 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 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/532/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 11: 

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w zabudowie jednorodzinnej: 

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

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

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

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

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

e) „Niepodlegające segregacji” - nie rzadziej niż co 10 dni.”, 

b) 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) w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Na obszarach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się hodowlę pszczoły miodnej (Apis mellifera) 

w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu ludzi.”; 

3) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 
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1) obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na których zlokalizowane są budynki 

gospodarcze, 

2) obszary, na których zlokalizowane są budynki usługowe, handlowe, produkcyjne, 

3) obszary, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe. 

2. Deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 winna być przeprowadzana 

w szczególności: w piwnicach, pomieszczeniach zsypowych, pergolach i osłonach śmietnikowych. 

3. Na obszarach innych, niż wymienione w ust. 1, obowiązkowa deratyzacja winna być 

przeprowadzona każdorazowo w przypadku pojawienia się populacji gryzoni.”; 

4) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. § 21 Deratyzacja na obszarach, o których mowa w  § 20 ust. 1 winna być przeprowadzona 

dwukrotnie w ciągu roku w okresach: kwiecień – maj i październik – listopad.”. 

§ 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, za wyjątkiem przepisu § 1 pkt 1, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 2883



 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 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, po zasięgnięciu opinii 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy. 

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. 

W niniejszej uchwale wprowadzono także przepis dopuszczający hodowlę pszczoły miodnej na 

obszarze wyłączonym z produkcji rolniczej. Gmina Miasto Rzeszów przystąpiła do ogólnopolskiej 

inicjatywy „Gmina przyjazna pszczołom”. Działania te wiążą się z podjęciem aktywnych działań na rzecz 

poprawy bioróżnorodności biologicznej i sytuacji owadów zapylających. Utrzymanie pszczoły miodnej nie 

powoduje powstawania uciążliwości takich jak od innych zwierząt gospodarskich. Wraz ze zmianą 

świadomości ekologicznej i wiedzy na temat owadów zapylających funkcjonowanie przydomowych pasiek 

spotyka się z aprobatą, a pasieki miejskie to dziś obowiązujący trend. 

Ponadto w uchwale uszczegółowiono zapisy dotyczące obszarów podlegających deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzania. 

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