
 

 

UCHWAŁA NR XX/454/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 6k ust. 1-3 i art. 6r ust. 2, 2b i 2d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688 i 1793), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej ilo-

czyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi; 

2) ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 

a) 7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, 

b) 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. 

§ 2. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 

z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi, ustalonej jako stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

2) ustala się stawkę opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego, czy 

odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, bądź czy nie są w sposób selektywny 

zbierane i odbierane, zgodnie z tabelą stanowiącą  załącznik nr 1 do uchwały; 

3) ustala się stawkę opłaty za pojemnik, w którym dokonano sprasowania – zmniejszenia objętości odpadów 

komunalnych, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, uzależnioną od pojemności pojemni-

ka, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Łodzi: 

1) nr LXXVII/1621/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5631); 
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2) nr LXXVII/1622/13 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5632). 

§ 5. 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 stycznia 2016 r. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XX/454/15 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK, KTÓRA UZALEŻNIONA JEST OD POJEMNOŚCI POJEMNIKA 

ORAZ OD TEGO, CZY ODPADY KOMUNALNE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY ZBIERANE 

I ODBIERANE BĄDŹ CZY NIE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY ZBIERANE I ODBIERANE 

Lp. 
Pojemność pojemnika 

w litrach 

Stawka opłaty za pojemnik, gdy odpady są 

w sposób selektywny zbierane i odbierane 

w zł 

Stawka opłaty za pojemnik, gdy odpady 

nie są w sposób selektywny zbierane 

i odbierane w zł 

1. 30 1 - 

2. 60 2 7 

3. 80 3 8 

4. 120 6 15 

5. 240 10 24 

6. 550 20 49 

7. 1100 38 90 

8. 2500 89 210 

9. 5000 169 402 

10. 7000 225 533 

11. 10000 300 712 

12. 12000 348 826 

13. 15000 422 1002 

14. 20000 550 1306 

15. 24000 648 1540 

16. 27000 720 1713 

17. 34000 891 2118 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XX/454/15 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 18 listopada 2015 r. 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK, W KTÓRYM DOKONANO SPRASOWANIA – ZMNIEJSZENIA 

OBJĘTOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE NIE SĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY ZBIERANE 

I ODBIERANE, UZALEŻNIONA OD POJEMNOŚCI POJEMNIKA 

Lp. Pojemność pojemnika w litrach Stawka opłaty za pojemnik 

1. 5000 1003 

2. 7000 1333 

3. 10000 1779 

4. 12000 2066 

5. 15000 2507 

6. 20000 3265 

7. 24000 3850 

8. 27000 4282 

9. 34000 5294 
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