
 

 

UCHWAŁA NR XXV/529/2020 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 22 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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. 6j i 6k 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 przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywane jest w zależności od 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

§ 2. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się następujące stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych  

w wysokości 32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, 

2) dla zabudowy wielolokalowej, przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych  

w wysokości 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Dla nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią 

nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, 

przy selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych ustala się następujące stawki opłaty za 

pojemnik, bądź worek o określonej pojemności: 

1) 2,95 zł - za pojemnik o poj. 60 l, 

2) 3,93 zł - za pojemnik o poj. 80 l, 

3) 5,90 zł - za pojemnik o poj. 120 l, 

4) 6,89 zł - za pojemnik o poj. 140 l, 

5) 8,86 zł - za pojemnik o poj. 180 l, 

6) 11,81 zł - za pojemnik o poj. 240 l, 

7) 17,72 zł - za pojemnik o poj. 360 l, 

8) 34,47 zł - za pojemnik o poj. 700 l, 
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9) 44,32 zł - za pojemnik o poj. 900 l, 

10) 54,17 zł - za pojemnik o poj. 1100 l, 

11) 49,24 zł za 1 m 
3 
– stawka jednostkowa w przypadku pojemnika podziemnego - wysokość stawki  

opłaty za pojemnik podziemny o danej pojemności należy obliczyć jako iloczyn stawki jednostkowej 

(zł/m 
3
) i pojemności pojemnika podziemnego (m 

3
), 

12) 8,46 zł -  za worek 60 l, 

13) 11,28 zł – za worek 80 l, 

14) 16,93 zł - za worek 120 l. 

§ 4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej w § 2. 

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

opłatę ustala się następująco: 

1) dla części nieruchomości zamieszkałej opłata ustalana jest jako iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2, 

2) dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne opłatę ustala się jako 

sumę iloczynów: liczby pojemników/worków o określonej pojemności zadeklarowanej przez właściciela 

nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 

opłaty określonej w § 3. 

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, o której 

mowa w ust. 1 stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 6. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dwukrotność 

stawki opłaty, o której mowa w § 2 w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bądź 

o której mowa w § 3 w przypadku nieruchomości niezamieszkałej zlokalizowanej na nieruchomości, która 

w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie 

określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  

(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 2581) oraz uchwała Nr X/210/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/199/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 2656). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia 

w życie. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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UZASADNIENIE 

 

Art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje 

radę gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ww. ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Koszty te obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów 

komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę 

administracyjną systemu, edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z art. 6h ustawy właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są obowiązani 

ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

W związku ze znacznym wzrostem w 2020 r. kosztów systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wynikającym m.in. ze wzrostu ceny za przyjęcie 1 tony odpadów komunalnych do 

zagospodarowania dotychczas obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Miasto Rzeszów nie zapewnią zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy pokrycia kosztów 

funkcjonowania systemu. 

Z uwagi na konieczność spełnienia wymogu wynikającego z art. 6r ust. 2, a także art. 6k ust. 2a 

przedmiotowej ustawy w zakresie ustalenia przez radę gminy stawki opłaty w wysokości nie wyższej niż 

maksymalne ustawowe stawki opłaty zachodzi konieczność zmiany metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z metody „od gospodarstwa domowego” na metodę „od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość” i ustalenia dla nowej metody odpowiednich stawek opłaty. 

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