
Szanowny Właścicielu nieruchomości! 

 

 Zgodnie z nową ustawą przyjętą przez Sejm, od 1 lipca 2013 roku 

obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych z terenu 

gminy spoczywa na samorządzie lokalnym. 

 Rada Miasta Rzeszowa w dniu 23 października 2012 r. podjęła uchwałę  

w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Rzeszów obowiązków w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. budynki 

administracyjne, szkoły, żłobki, ośrodki zdrowia, sklepy, lokale 

gastronomiczne, warsztaty, ogródki działkowe, cmentarze, obiekty 

noclegowe, obiekty przemysłowe itp.). Przejęcie obowiązków 

gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

spowoduje obowiązek wnoszenia przez tych właścicieli opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto 

Rzeszów w zależności od ilości i pojemności pojemników, w których będą 

zbierane odpady komunalne. Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, 

w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne 

 

 Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać 

umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady - dotychczasowe 

umowy z MPGK-Rzeszów Sp. z o. o. automatycznie ulegają rozwiązaniu 

po dniu 30 czerwca br. Umowy z innym firmami wywozowymi powinny 

być rozwiązane do 30 czerwca br. 



 W Rzeszowie w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum firm, 

którego liderem jest MPGK-Rzeszów Sp. z o.o., które będzie odbierało 

odpady komunalne z terenu miasta Rzeszowa. 

 

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA 

PIERWSZEJ DEKLARACJI DO 20 CZERWCA 2013 ROKU! 

 

Pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa udzielą wszelkiej pomocy  

w następujących miejscach: 

 Wydział Gospodarki Komunalnej UMRz, ul. Hanasiewicza 10 (czynne: 

poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30, środa 7.30-17.00) 

 Punkty Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej Nowy Świat  

ul. Krakowska 20 oraz w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall 

ul. Kopisto 1 (czynne: poniedziałek– sobota 10.00-18.00) 

 Punkty informacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa w hipermarketach REAL 

Al. Witosa 21 i E.LECLERC Al. Rejtana 69(czynne: wtorek – sobota 9.00-

17.00) 

 Deklarację można także złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki 

podawczej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być 

podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 

profilem ePUAP 

 

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej www.rzeszow.pl  

 

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji, Prezydent Rzeszowa określi w drodze decyzji 

http://www.rzeszow.pl/


wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

UWAGA!! W przypadku zaistnienia zmian, mających wpływ na ilość 

powstających odpadów np. związanych ze zmianą powierzchni budynku, 

zmianą charakteru prowadzonej działalności itp. zmianę deklaracji należy 

złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny. 

 

ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 Odpady komunalne zbierane jako frakcja „sucha” (np. papier, tektura, 

tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe) – raz w miesiącu 

 Odpady komunalne zbierane jako frakcja „mokra” (wszystkie pozostałe 

po wyselekcjonowaniu odpadów suchych, za wyjątkiem: odpadów 

niebezpiecznych leków, chemikaliów, baterii, sprzętu elektronicznego  

i elektrycznego, odpadów z remontów, trawy, liści itp.) – raz w tygodniu 

 Szkło opakowaniowe – raz w miesiącu 

 Odpady komunalne niesegregowane – raz w tygodniu Harmonogram 

odbioru odpadów zostanie do Państwa dostarczony przez firmę 

wywozową, będzie także dostępny na stronie internetowej 

www.rzeszow.pl 

 

 

 

 

 

http://www.rzeszow.pl/


OPŁATA ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa dla nieruchomości na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostały ustalone następujące stawki 

za wywóz i zagospodarowanie odpadów. 

 

Dla odpadów zbieranych selektywnie wynosi ona: 

 30 zł za pojemnik o poj. 60 l 

 35 zł za pojemnik o poj. 80 l 

 47 zł za pojemnik o poj. 120 l 

 52 zł za pojemnik o poj. 140 l 

 63 zł za pojemnik o poj. 180 l 

 81 zł za pojemnik o poj. 240 l 

 116 zł za pojemnik o poj. 360 l 

 211zł za pojemnik o poj. 700 l 

 266 zł za pojemnik o poj. 900 l 

 316 zł za pojemnik o poj. 1100 l 

 1490 zł za pojemnik KP-5 

 2080 zł za pojemnik KP-7 

 2971 zł za pojemnik KP-10 

 3565 zł za pojemnik KP-12 

 4853 zł za prasokontener 7 000 l 

 6933 zł za prasokontener 10 000 l 

 11 093 zł za prasokontener 16 000 l 

 13 866 zł za prasokontener 20 000 l 

 215 zł za pojemnik podziemny 3 000 l 

 286 zł za pojemnik podziemny 4 000 l 



 za pojemnik podziemny o pojemności innej niż w/w wymienione 

pojemniki podziemne, stawkę za pojemnik należy obliczyć jako iloczyn 

pojemności pojemnika (w litrach) i wskaźnika 0,715 

 47 zł za worek 120 l 

dla odpadów nie zbieranych selektywnie: 

 45 zł za pojemnik o poj. 60 l 

 53 zł za pojemnik o poj. 80 l 

 71 zł za pojemnik o poj. 120 l 

 78 zł za pojemnik o poj. 140 l 

 95 zł za pojemnik o poj. 180 l 

 122 zł za pojemnik o poj. 240 l 

 174 zł za pojemnik o poj. 360 l 

 317 zł za pojemnik o poj. 700 l 

 399 zł za pojemnik o poj. 900 l 

 474 zł za pojemnik o poj. 1100 l 

 2235 zł za pojemnik KP-5 

 3120 zł za pojemnik KP-7 

 4457 zł za pojemnik KP-10 

 5348 zł za pojemnik KP-12 

 7280 zł za prasokontener 7 000 l 

 10 400 zł za prasokontener 10 000 l 

 16 640 zł za prasokontener 16 000 l 

 20 799 zł za prasokontener 20 000 l 

 323 zł za pojemnik podziemny 3 000 l 

 429 zł za pojemnik podziemny 4 000 l 



 za pojemnik podziemny o pojemności innej niż w/w wymienione 

pojemniki podziemne, stawkę za pojemnik należy obliczyć jako iloczyn 

pojemności pojemnika (w litrach), wskaźnika 0,715 i wskaźnika 1,5 

 71 zł za worek 120 l 

 

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego 

zbierania odpadów przy wyborze pojemnika o pojemności od 60 litrów do 360 

litrów będzie to pojemnik na frakcję „mokrą”, natomiast na frakcję „suchą”  

w ramach tej opłaty otrzyma odpowiednią ilość worków o pojemności 120 

litrów oraz worek 80 litrowy na szkło opakowaniowe. 

 

Przy wyborze pojemnika o pojemności powyżej 360 l będzie to pojemnik  

na frakcję „mokrą” ponadto właściciel w ramach opłaty otrzyma pojemnik  

na frakcję „suchą” o takiej samej pojemności jak na frakcję „mokrą” oraz worki 

na szkło opakowaniowe. 

 

UWAGA!!! Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki dostarczy firma 

obsługująca odbiór odpadów. 

 

JAK ZAPŁACIĆ? 

Opłatę wnosi się za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

Formy płatności: 

 płatne gotówką – bez dodatkowych opłat – w kasach Banku Pekao SA 

mieszczących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa lub pozostałych 

placówkach banku na terenie Rzeszowa  

 



II Odział w Rzeszowie ul. 3-go Maja 21 35-030 Rzeszów 

II Odział w Rzeszowie, Filia 2 w Rzeszowie Al. Mjr W. Kopisto 1 35-315 Rzeszów 

II Odział w Rzeszowie, Filia 1 w Rzeszowie ul. Solarza 13a 35-118 Rzeszów 

II Odział w Rzeszowie, POB w Rzeszowie ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów 

II Odział w Rzeszowie, POB w Rzeszowie ul. W. Pola 2 35-021 Rzeszów 

I Odział w Rzeszowie Al. Ł. Cieplińskiego 1  35-010 Rzeszów 

II Odział w Rzeszowie, Filia 1 w Rzeszowie Al. J. Piłsudskiego 6 35-074 Rzeszów 

I Odział w Rzeszowie, POB w Rzeszowie ul. M. Kopernika 15 35-002 Rzeszów 

I Odział w Rzeszowie, POB w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 7 35-002 Rzeszów 

I Odział w Rzeszowie, POB w Rzeszowie ul. S. Okrzei 1  35-002 Rzeszów 

Oddział w Rzeszowie ul. J. Słowackiego 5 ul. J. Słowackiego 5 35-060 Rzeszów 

Oddział w Rzeszowie ul. Bernardyńska 7 ul. Bernardyńska 7 35-069 Rzeszów 

Oddział w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów 

 

 bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa Bank PEKAO S.A.  

I O/Rzeszów ul. Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów nr 21 1240 1792 1111 

0010 5061 7046 Pierwszy termin wniesienia opłaty upływa 10 sierpnia 

2013 r. 

 

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiścił ją w wysokości niższej od 

należnej w drodze decyzji zostanie mu określona wysokość zaległości z tytułu 

opłaty. 

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

 

Jeżeli zadeklarujemy selektywne zbieranie odpadów: 

 Odpady frakcji „mokrej” należy gromadzić w pojemniku przeznaczonym 

na frakcję „mokrą” o zadeklarowanej pojemności 



 Odpady frakcji „suchej” gromadzimy w worku o poj. 120 l koloru żółtego 

(w przypadku zadeklarowania pojemnika o pojemności od 60 litrów do 

360 litrów) lub w pojemniku przeznaczonym na frakcję „suchą”  

(w przypadku zadeklarowania pojemnika o pojemności powyżej 360 l) 

 Szkło opakowaniowe gromadzimy w worku o poj. 80 l koloru zielonego 

 

POJEMNIKI I KOMPLET WORKÓW (po 18 szt. dla frakcji „suchej” oraz szkła 

opakowaniowego) ZOSTANĄ DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ WYWOZOWĄ. 

 

W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków należy to zgłosić do 

MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. (tel. 17 861 30 00). 

  

CO ZROBIĆ Z: 

 

 PRZETERMINOWANYMI LEKAMI - należy je deponować  

w specjalistycznych pojemnikach ustawionych przez Gminę Miasto 

Rzeszów w wyznaczonych aptekach na terenie Rzeszowa (adresy aptek 

na stronie www.rzeszow.pl) 

 ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI takimi jak: świetlówki, zużyte baterie, 

środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, 

rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po farbach i lakierach, kwasy, 

alkalia, środki chemiczne typu domowego, termometry, odpady 

zawierające rtęć, żarówki energooszczędne - można oddawać bezpłatnie 

do mobilnych punktów zbierania odpadów w ramach prowadzonej przez 

Miasto Rzeszów obwoźnej zbiórki odpadów niebezpiecznych  

w wyznaczonych terminach i miejscach (adresy i terminy zbiórek na 

stronie www.rzeszow.pl)  

http://www.rzeszow.pl/


 Wykaz placówek użytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym tzw. 

Elektrośmieciami - można je bezpłatnie dostarczać do czasowych 

punktów zbierania odpadów rozmieszczonych na poszczególnych 

osiedlach miasta w wybrane soboty zgodnie z harmonogramem 

umieszczonym na stronie www.rzeszow.pl, dostarczać do punktów 

zbierania odpadów w każdą pierwszą sobotę miesiąca bądź zamówić 

odbiór dużych elektrośmieci (np. pralki, lodówki, zmywarki, zamrażarki, 

kuchenki elektrycznej, telewizora) bezpośrednio do domu po 

wcześniejszym wypełnieniu formularza ze strony www.elektrosmieci.pl 

lub dzwoniąc pod nr 22 22 333 00  

 

Ponadto posegregowane na poszczególne frakcje powyżej wymienione odpady 

oraz odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady budowlane z remontów, 

zużyte opony, akumulatory, odpady zielone tj. trawa, liście, gałęzie każdy, nie 

ponosząc żadnych dodatkowych opłat, będzie mógł dostarczyć do jednego  

z PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

zlokalizowanych przy: 

 ul. Ciepłowniczej 11 

 ul. Sikorskiego 428 

Punkty są czynne: wtorek, czwartek w godzinach: 10.00 – 18.00; sobota  

w godzinach: 10.00 – 15.00. 

 

Nie dotyczy to: odpadów budowlanych powstających w wyniku działalności 

firm remontowo-budowlanych (a jedynie odpadów powstających podczas 

remontów wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym 

zakresie) oraz innych w/w odpadów, które powstają w firmie w wyniku cyklu 

produkcyjnego lub działalności związanej ściśle z charakterem tych odpadów. 



 

Oddający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów jest 

obowiązany okazać dokument potwierdzający prowadzenie działalności na 

terenie Rzeszowa, lub dokument potwierdzający ponoszenie opłaty za ich 

odbiór na rzecz Gminy Rzeszów lub kopię złożonej Deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

JAKIE ODPADY NALEŻY WRZUCAĆ BĄDŹ NIE WRZUCAĆ DO WORKA LUB 

POJEMNIKA W PRZYPADKU SEGREGACJI 

 

 FRAKCJA „SUCHA” 

Wrzucamy: papier (suche i niezatłuszczone gazety, książki, zeszyty, tekturę  

i kartony), tworzywa sztuczne (niezatłuszczone reklamówki, woreczki foliowe, 

plastik), odpady opakowaniowe (zgniecione i bez zawartości plastikowe butelki 

po sokach lub innych napojach, pojemniki po produktach mlecznych, kartony 

papierowe zawierające folię metalową, torby i worki papierowe) 

Nie wrzucamy: opakowań z zawartością, opakowań po niebezpiecznych 

środkach chemicznych, opakowań po lekarstwach, strzykawek, styropianu, 

pianki budowlanej, folii budowlanej, worków po cemencie i zaprawach, tapet, 

tapicerki, zużytych torebek z herbaty, artykułów higienicznych 

 FRAKCJA „MOKRA” 

Wrzucamy: odpady komunalne, nie podlegające segregacji, ceramikę, 

porcelanę, artykuły higieniczne, brudne odpady z folii i plastików i zatłuszczonej 

makulatury, popiół, odpady kuchenne 

Nie wrzucamy: odpadów, które można poddać segregacji, przeterminowanych 

leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 



odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych (skoszona trawa, 

liście, gałęzie) 

 SZKŁO OPAKOWANIOWE 

Wrzucamy: butelki szklane bez zawartości, słoiki bez zakrętek, zacisków  

i gumowych uszczelek, inne opakowania szklane po artykułach spożywczych 

Nie wrzucamy: szyb okiennych i samochodowych, luster, porcelany, ceramiki, 

żarówek, świetlówek, termometrów, szkła zbrojonego, żaroodpornego, zniczy, 

szkła gospodarczego (misek, talerzy, doniczek, figurek), artykułów wykonanych 

z połączenia szkła z innymi materiałami, opakowania z zawartością 

 

Jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie ZBIERAŁ ODPADY  

W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (zmieszany), musi pamiętać, że do pojemnika nie 

wrzucamy: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii  

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli  

i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, termometrów i innych odpadów niebezpiecznych 

 

JEŻELI MACIE PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚĆI 

DZWOŃCIE NA NASZĄ INFOLINIĘ 177 88 99 00 


