
 

 

UCHWAŁA NR LIII/1095/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 5 grudnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 

217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:  

§ 1. Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się:  

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu roku obliczoną jako iloczyn:  

a) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

b) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańca w ciągu roku, która wynosi 3,6 m
3
; 

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych:  

a) dla zabudowy jednorodzinnej:  

- odpady mające wartość surowcową „surowce” - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,  

- szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,  

- odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,  

- odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,  

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż dwa razy w roku,  

- odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,  

b) dla zabudowy wielorodzinnej:  

- odpady mające wartość surowcową „surowce” - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,  

- odpady ulegające biodegradacji „mokre bio” - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie od 

1 marca do 31 października każdego roku oraz nie rzadziej niż raz na tydzień poza tym okresem,  
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- meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,  

- odpady pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie od 1 marca do 31 

października każdego roku oraz nie rzadziej niż raz na tydzień poza tym okresem.  

§ 2. Dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się:  

1) średnie ilości odpadów komunalnych odbieranych w ciągu jednego tygodnia od właściciela nieruchomo-

ści:  

a) 4,5 litra od osoby przebywającej na terenie szkoły każdego typu, przedszkola lub żłobka,  

b) 7,5 litra od osoby zatrudnionej (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym na przykład 

umowy cywilnoprawnej) poza handlem  i usługami,  

c) 15 litrów od osoby zatrudnionej (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym na przykład 

umowy cywilnoprawnej) w handlu i usługach,  

d) 30 litrów od osoby przebywającej w szpitalach, sanatoriach, internatach, koszarach, zakładach karnych, 

itp. obiektach użyteczności publicznej,  

e) 3 litry w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz 0,75 litra poza tym okresem na każdą 

działkę w rodzinnych ogrodach działkowych;  

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych:  

a) mających wartość surowcową „surowce” - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,  

b) pozostałych po segregacji - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.  

§ 3. 1. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub innych punktach, których adresy 

znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.czystemiasto.uml.lodz.pl przyjmowane będą 

nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne: przeterminowane leki 

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, a także papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.  

2. Czas otwarcia punktów, o których mowa w ust. 1, podany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ło-

dzi www.czystemiasto.uml.lodz.pl.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  

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

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łodzi: 

Tomasz Kacprzak 
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