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UCHWAŁA NR XX/456/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 18 listopada 2015 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, 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. 6r ust. 3 i 3d 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. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez:
1) ustalenie rodzajów i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych:
a) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
- dla zabudowy jednorodzinnej: dla odpadów mających wartość surowcową „surowców” (papieru,
metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych i innych) – nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie, dla szkła – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dla odpadów ulegających biodegradacji
„mokrych bio” (pozostałości z produktów kuchennych) – nie rzadziej niż raz na tydzień, dla odpadów
zielonych – nie rzadziej niż raz na tydzień, dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych –
nie rzadziej niż dwa razy w roku, dla odpadów pozostałych po segregacji – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, dla odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dla odpadów: papier,
tworzywa sztuczne, metal oraz szkło gromadzonych w specjalnych pojemnikach typu „dzwon” –
nie rzadziej, niż raz na miesiąc,
- dla zabudowy wielorodzinnej: dla odpadów mających wartość surowcową „surowców” (papieru,
metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych i innych) – nie rzadziej niż raz na
tydzień, dla odpadów ulegających biodegradacji „mokrych bio” (pozostałości z produktów
kuchennych) – nie rzadziej niż raz na tydzień, dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych –
nie rzadziej niż raz na miesiąc, dla odpadów pozostałych po segregacji – nie rzadziej niż raz na
tydzień, dla odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż raz na tydzień, dla odpadów: papier, tworzywa
sztuczne, metal oraz szkło gromadzonych w specjalnych 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 odpadów
mających wartość surowcową „surowców” (papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań
wielomateriałowych i innych) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dla odpadów pozostałych po
segregacji – nie rzadziej niż raz na tydzień, dla odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż raz na tydzień,
dla odpadów: papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło gromadzonych w specjalnych pojemnikach
typu „dzwon” – nie rzadziej, niż raz na miesiąc,
c) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
dla odpadów mających wartość surowcową „surowców” (papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła,
opakowań wielomateriałowych i innych) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dla odpadów
pozostałych po segregacji – nie rzadziej niż raz na tydzień, dla odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż
raz na tydzień, dla odpadów: papier, tworzywa sztuczne, metal oraz szkło gromadzonych 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
właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, 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) czasy pracy punktów, o których mowa w lit. a oraz ich adresy, podane są na stronie internetowej Urzędu
Miasta Łodzi pod adresem www.czystemiasto.uml.lodz.pl .
§ 2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje
zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122,
933, 1045 i 1688).
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Łodzi przypadki niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w formie papierowej, ustnej lub
elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w terminie do 14 dni od dnia
wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług.
2. Adres do korespondencji, numery telefonów i adres poczty elektronicznej przeznaczone do dokonywania
zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod
adresem www.czystemiasto.uml.lodz.pl .
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
opis nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 5. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 269),
zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXVI/1575/13 z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego poz. 5580) i Nr VI/97/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 506).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi
Tomasz KACPRZAK

