
 

 

UCHWAŁA NR LXIX/1769/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 29 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 

i 2422), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/456/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegóło-

wego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5496), § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez: 

1) ustalenie dla wskazanych rodzajów odpadów komunalnych częstotliwości ich odbierania: 

a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

- dla zabudowy jednorodzinnej, dla: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych, odpadów zie-

lonych, odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) oraz odpadów zmieszanych - nie rzadziej 

niż raz na tydzień; dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - nie rzadziej niż dwa razy w ro-

ku; dla odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne gromadzonych w specjalnych pojemni-

kach typu „dzwon” - nie rzadziej, niż raz na miesiąc, 

- dla zabudowy wielorodzinnej, dla: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych - nie rzadziej niż dwa 

razy na tydzień; dla odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych 

z gospodarstw domowych - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie od dnia 1 listopada do dnia 

28 lutego oraz nie rzadziej niż trzy razy na tydzień w okresie od dnia1 marca do dnia 31 października; 

dla odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) i odpadów zmieszanych - nie rzadziej niż czte-

ry razy na tydzień, przy czym dla tego rodzaju odpadów zbieranych w pojemnikach podziemnych - 

nie rzadziej niż dwa razy na tydzień; dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - nie rzadziej 

niż raz na dziesięć dni; dla odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne gromadzonych w spe-

cjalnych pojemnikach typu „dzwon” - nie rzadziej, niż raz na miesiąc, 
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b) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dla: papie-

ru, szkła, metali i tworzyw sztucznych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; dla odpadów ulegają-

cych biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych, odpadów 

resztkowych (pozostałych po segregacji) oraz odpadów zmieszanych - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

dla odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne gromadzonych w specjalnych pojemnikach 

typu „dzwon” - nie rzadziej, niż raz na miesiąc, 

c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzysty-

wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla: papie-

ru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów spożyw-

czych i kuchennych z gospodarstw domowych, odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) 

oraz odpadów zmieszanych - nie rzadziej niż raz na tydzień; dla mebli i innych odpadów wielkogaba-

rytowych - nie rzadziej niż raz w roku; dla odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne gro-

madzonych w specjalnych pojemnikach typu „dzwon” - nie rzadziej, niż raz na miesiąc; 

2) określenie sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

a) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą nieodpłatnie od wła-

ścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia, 

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

gabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne, a także papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz 

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

b) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych od 

właściciela nieruchomości: zużytych opon - do czterech sztuk rocznie, odpadów zielonych - do 0,5 

Mg miesięcznie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiór-

kowych stanowiących odpady komunalne - do 0,2 Mg tygodniowo, 

c) czasy pracy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich adresy podane są na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

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

wództwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2018 r. 

  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz Kacprzak 
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