
 

 

UCHWAŁA NR I/29/18 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2018 r. 

poz. 1454 i 1629) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru me-

tody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomo-

ści, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Łódz-

kiego poz. 4530), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

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

a) 13 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane, 

b) 22 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbiera-

ne.”; 

2) załączniki Nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do ni-

niejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Marcin Gołaszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r.

Poz. 6718



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr I/29/18 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 28 listopada 2018 r. 
 

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. do 30 włącznie 1,90 - 

2. powyżej 30 do 60 włącznie 3,80 9,10 

3. powyżej 60 do 80 włącznie 4,90 12,20 

4. powyżej 80 do 120 włącznie 7,30 18,20 

5. powyżej 120 do 240 włącznie 14,70 36,50 

6. powyżej 240 do 550 włącznie 33,60 83,50 

7. powyżej 550 do 1100 włącznie 67,30 167,00 

8. powyżej 1100 do 2500 włącznie 153,00 380,00 

9. powyżej 2500 do 5000 włącznie 306,00 759,00 

10. powyżej 5000 do 7000 włącznie 428,00 1063,00 

11. powyżej 7000 do 10000 włącznie 612,00 1519,00 

12. powyżej 10000 do 12000 włącznie 734,00 1822,00 

13. powyżej 12000 do 15000 włącznie 917,00 2278,00 

14. powyżej 15000 do 20000 włącznie 1223,00 3037,00 

15. powyżej 20000 do 24000 włącznie 1468,00 3645,00 

16. powyżej 24000 do 27000 włącznie 1651,00 4100,00 

17. powyżej 27000 do 34000 włącznie 2080,00 5163,00 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr I/29/18 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 28 listopada 2018 r. 

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. do 5000 włącznie 1585 

2. powyżej 5000 do 7000 włącznie 2219 

3. powyżej 7000 do 10000 włącznie 3170 

4. powyżej 10000 do 12000 włącznie 3804 

5. powyżej 12000 do 15000 włącznie 4755 

6. powyżej 15000 do 20000 włącznie 6340 

7. powyżej 20000 do 24000 włącznie 7608 

8. powyżej 24000 do 27000 włącznie 8559 

9. powyżej 27000 do 34000 włącznie 10778 
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