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UCHWAŁA NR XXV/534/2020
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
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. 6r ust. 4 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. Określa się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią
nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne
oraz wysokość cen za te usługi:
1) worek na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości - 4,00 zł/worek,
2) transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku, z
nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 9,50 zł/km,
3) załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, a także odpadów zielonych transportowanych do PSZOK-u - 48,00 zł/rg (liczony jako
iloczyn liczby osób ładujących odpady i czasu załadunku),
4) interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (dwa razy w ciągu roku) - 173,00 zł/m 3,
5) dodatkowy worek na „Metale i tworzywa sztuczne” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki
„pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
6) dodatkowy worek na „Szkło” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego”
i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
7) dodatkowy worek na „Papier” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego”i
worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
8) dodatkowy worek na odpady „Bio” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu
startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
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9) przyjęcie odpadów remontowo - budowlanych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Rzeszów - 380,00 zł/m 3 ,
10) przyjęcie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych pochodzących z części nieruchomości, która jest
niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u - 30,00 zł/m 3,
11) przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z części nieruchomości, która jest
niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u - 380,00 zł/m 3,
12) przyjęcie trawy, liści, gałęzi pochodzących z części nieruchomości, która jest niezamieszkała i na której
powstają odpady komunalne w PSZOK-u - 116,00 zł/m 3,
13) przyjęcie zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, a także pochodzących
z części nieruchomości, która jest niezamieszkała i na której powstają odpady komunalne w PSZOK-u:
a) do 17 cali - 10,00 zł/szt.,
b) powyżej 17 cali - 25,00 zł/szt.
§ 2. Określa się następujący sposób świadczenia dodatkowych usług o których mowa w 1:
1) odbiór odpadów zielonych w workach, o których mowa w 1 ust. 1 z nieruchomości zamieszkałej, odbywa
się po uzgodnieniu terminu przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne. Worki na odpady zielone można zakupić u pracownika przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne lub w wyznaczonych punktach na terenie Gminy. Numer telefonu pod którym można zgłaszać
potrzebę odbioru odpadów zielonych oraz lokalizacja punktów, gdzie można zakupić worki zostanie
podany przez Gminę do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa
i w innych środkach publicznego przekazu.
2) usługi, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 świadczone są po uzgodnieniu terminu przez właściciela
nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Numer telefonu pod którym można
zgłaszać potrzebę usługi załadunku lub transportu zostanie podany przez Gminę do publicznej wiadomości
na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych środkach publicznego przekazu.
3) usługa interwencyjnego odbioru odpadów komunalnych, o której mowa w 1 ust. 4 świadczona jest po
wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela nieruchomości do Gminy.
W zgłoszeniu należy podać: adres nieruchomości na której znajdują się odpady, telefon kontaktowy oraz
szacunkową ilość odpadów komunalnych przeznaczonych do odbioru (w m 3).
4) zakup dodatkowych worków, o których mowa w 1 ust. 5 – 8 odbywa się w wyznaczonych punktach na
terenie Gminy. Lokalizacja punktów zostanie podana przez Gminę do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych środkach publicznego przekazu.
5) usługi, o których mowa w 1 ust. 9 – 13 świadczone są w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Lokalizacja i godziny otwarcia punktów zostaną podane przez Gminę do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa i w innych środkach publicznego przekazu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LX/1421/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich
świadczenia oraz wysokość cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 2984).
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§ 5. 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
Zgodnie z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach rada gminy może określić, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje usług
dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
Aktualnie obowiązujące ceny za usługi dodatkowe określone w uchwale Nr LX/1421/2018 Rady miasta
Rzeszowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi wymagają
dostosowania ich do cen rynkowych.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.

