
 

 

UCHWAŁA NR XV/646/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 16 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Łodzi 

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, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. art. 4 ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 

2019 r. poz. 730, 1403 i 1579), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr LXIX/1770/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2308), 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 uchyla się ust. 3; 

2) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: 

„Rozdział 6a 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów 

§ 23a. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych w zabudowie jednorodzinnej prowadzone może być: 

1) w pryzmach lub kompostownikach znajdujących się w miejscach zaciemnionych oraz zasłoniętych 

przed wiatrem; 

2) w kompostownikach zapewniających przewietrzanie kompostu; 

3) w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże wykonane, w 

szczególności z gliny lub torfu; 

4) z zachowaniem odpowiedniej wilgotności kompostu. 

2. W przypadku kompostowania w kompostownikach przydomowych całej ilości powstających na 

terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w tym: 

odpadów spożywczych i kuchennych oraz części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 

zwalnia się właścicieli tych nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Marcin GOŁASZEWSKI 
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