
 

 

UCHWAŁA NR XLV/844/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 4 lipca 2012 r. 

w sprawie podziału obszaru Miasta Łodzi na sektory odbierania odpadów komunalnych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 

181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 

i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 

217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:  

§ 1. W celu zorganizowania sprawnego systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości wprowadza się podział obszaru Miasta Łodzi na następujące sektory odbioru odpadów komunalnych: 

sektor Bałuty, sektor Górna, sektor Polesie, sektor Śródmieście, sektor Widzew.  

§ 2. Obszary sektorów odbioru odpadów komunalnych określone zostały w załączniku do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  

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

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łodzi: 

Tomasz Kacprzak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poz. 2333



Załącznik 

do uchwały nr XLV/844/12   

Rady Miejskiej w Łodzi   

z dnia 4 lipca 2012 r.  

OBSZARY SEKTORÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1. Sektor Bałuty.  

Obejmuje obszar, którego granica biegnie od zbiegu ul. Zadraż i ul. Szczecińskiej, wzdłuż granicy z gm. 

Aleksandrów Łódzki, m. Zgierz, gm. Zgierz, gm. Stryków i gm. Nowosolna do ul. Opolskiej, ul. Nad Niemnem 

stroną parzystą do ul. Okólnej, ul. Okólną stroną nieparzystą do ul. Strykowskiej, ul. Strykowską stroną niepa-

rzystą do torów PKP i wzdłuż torów PKP do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną stroną parzystą do ul. Strykow-

skiej, al. Palki stroną parzystą do ul. Źródłowej, ul. Źródłową stroną  nieparzystą do ul. Dwernickiego, ul. 

Dwernickiego stroną parzystą do ul. Północnej, ul. Północną stroną nieparzystą do ul. Nowomiejskiej z włącze-

niem terenu należącego do dawnych  ZPB „RENA-KORD” przy ul. Kilińskiego 1/3 i Kilińskiego 2 (zgodnie z 

granicą obrębu B-48), ul. Ogrodową stroną nieparzystą do Starego Cmentarza, granicą Starego Cmentarza do 

ul. Drewnowskiej, ul. Drewnowską stroną nieparzystą do torów PKP i wzdłuż torów PKP do rzeki Bałutki, 

wzdłuż rzeki Bałutki granicą ogrodów działkowych w kierunku ul. Kwiatowej, ul. Traktorowej, do ul. Cedry 

(na wysokości nr 3a), wzdłuż ogrodów działkowych przecinając ul. Kaczeńcową do ul. Cieplarnianej, w kie-

runku ul. Zadraż i ul. Zadraż stroną nieparzystą do ul. Szczecińskiej i granicy Miasta z gm. Aleksandrów Łódz-

ki. 

2. Sektor Górna.  

Obejmuje obszar, którego granica biegnie od zbiegu granicy Miasta z gm. Pabianice i przedłużenia ul. Bi-

wakowej (na wysokości nr 24), ul. Biwakową stroną parzystą do ul. Sanitariuszek, ul. Sanitariuszek stroną nie-

parzystą do ul. Ikara, wzdłuż ul. Ikara do przedłużenia ul. Pienistej (stara oczyszczalnia ścieków),  wzdłuż gra-

nicy lotniska do ul. Prądzyńskiego, ul. Prądzyńskiego do rzeki Jasień i wzdłuż rzeki Jasień do torów PKP, 

i torami PKP w kierunku ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego stroną  nieparzystą (od nr 76) w kierunku ul. 

Wólczańskiej (na wysokości nr 236 i nr 229), ul. Wólczańską do ul. Czerwonej, ul. Czerwoną stroną parzystą 

do ul. Piotrkowskiej, ul. Piotrkowską stroną parzystą (do nr 270), wzdłuż południowej granicy posesji przy ul. 

Piotrkowskiej 270, dalej w kierunku południowo-wschodnim (zgodnie z granicą obrębu S-9) do zbiegu ul. Mi-

lionowej i ul. Sosnowej, ul. Milionową stroną nieparzystą do ul. Łęczyckiej, ul. Łęczycką stroną nieparzystą, 

ul. Zbaraską przez Park Podolski w kierunku torów PKP do ul. Dostawczej (na wysokości nr 9 i nr 10) do ul. 

Lodowej (na wysokości nr 81 i nr 90), w kierunku południowo-wschodnim do ul. Olechowskiej (na wysokości 

nr 37 i nr 32) oraz ul. Jędrzejowskiej, polną drogą do ul. Jędrzejowskiej, następnie ok. 650 m w kierunku połu-

dniowym, dalej w kierunku północno–wschodnim do ul. Mahoniowej (zgodnie z granicą obrębu W-36), na 

północ w kierunku ul. Zagrodowej, ul. Zagrodową w kierunku ul. Jędrzejowskiej, w kierunku wschodnim do 

ul. Ziemiańskiej, ul. Ziemiańską stroną nieparzystą do granicy Miasta z gm. Andrespol, wzdłuż granicy z gm. 

Andrespol, gm. Brójce, gm. Rzgów, gm. Ksawerów, m. Pabianice, gm. Pabianice do przedłużenia ul. Biwako-

wej. 

3. Sektor Polesie.  

Obejmuje obszar od zbiegu ul. Zadraż i ul. Szczecińskiej, ul. Zadraż stroną parzystą w kierunku ul. Cieplar-

nianej, w kierunku wschodnim do ul. Kaczeńcowej i granicami ogrodów działkowych przecinając ul. Cedry, ul. 

Traktorową, ul. Kwiatową do rzeki Bałutki, wzdłuż rzeki Bałutki do torów PKP i wzdłuż torów PKP do ul. 

Drewnowskiej, ul. Drewnowską stroną nieparzystą, granicą Starego Cmentarza do ul. Ogrodowej, ul. Ogrodo-

wą stroną nieparzystą do ul. Gdańskiej, ul. Gdańską stroną nieparzystą do ul. Próchnika, ul. Próchnika stroną 

parzystą do ul. Wólczańskiej, ul. Wólczańską stroną nieparzystą do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego 

stroną nieparzystą do torów PKP i wzdłuż torów PKP w kierunku rzeki Jasień, wzdłuż rzeki Jasień do ul. Prą-

dzyńskiego, wzdłuż ul. Prądzyńskiego i lotniska do starej oczyszczalni ścieków, przedłużeniem ul. Pienistej do 

ul. Ikara, ul. Ikara do ul. Sanitariuszek, ul. Sanitariuszek stroną nieparzystą do ul. Biwakowej, ul. Biwakową 

stroną parzystą i jej przedłużeniem do granicy Miasta z gm. Pabianice i wzdłuż granicy Miasta z gm. Pabianice, 

m. Konstantynowem Łódzkim, gm. Aleksandrów Łódzki do zbiegu ul. Szczecińskiej i ul. Zadraż.  
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4. Sektor Śródmieście.  

Obejmuje obszar, którego granica biegnie od zbiegu ul. Gdańskiej i ul. Ogrodowej, ul. Ogrodową stroną  

nieparzystą do ul. Nowomiejskiej,  ul. Północną stroną nieparzystą do ul. Dwernickiego z wyłączeniem terenu 

należącego do dawnych  ZPB „RENA-KORD” przy ul. Kilińskiego 1/3 i Kilińskiego 2 (zgodnie z granicą ob-

rębu B-48), ul. Dwernickiego stroną parzystą do ul. Źródłowej, ul. Źródłową stroną nieparzystą do ul. Strykow-

skiej, al. Palki stroną  parzystą do ul. Telefonicznej, ul. Telefoniczną stroną  parzystą do torów PKP, następnie 

w kierunku południowym wzdłuż granicy ogrodów działkowych i dalej osiedla studenckiego do ul. Pomorskiej 

(zgodnie z granicą obrębu S-3), ul. Pomorską w kierunku wschodnim do ul. Konstytucyjnej, ul. Konstytucyjną 

do ul. Małachowskiego, ul. Małachowskiego stroną nieparzystą do ul. Kopcińskiego, ul. Kopcińskiego do to-

rów PKP i torami PKP do ul. Targowej, ul. Targową stroną nieparzystą do ul. Tuwima, ul. Tuwima stroną nie-

parzystą do ul. Dowborczyków, ul. Dowborczyków stroną parzystą do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego stroną 

nieparzystą do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego stroną parzystą do ul. Tymienieckiego, ul. Tymienieckiego do ul. 

Sienkiewicza, następnie ok. 85 m w kierunku południowo-zachodnim, dalej 90 m w kierunku południowym, 

wzdłuż południowej granicy posesji przy ul. Piotrkowskiej 270 (zgodnie z granicą obrębu S-9), do ul. Piotr-

kowskiej, ul. Piotrkowską stroną  parzystą do ul. Czerwonej, ul. Czerwoną stroną  parzystą do ul. Wólczań-

skiej, ul. Wólczańską stroną nieparzystą do ul. Próchnika, ul. Próchnika stroną parzystą do ul. Gdańskiej i ul. 

Gdańską stroną nieparzystą do ul. Ogrodowej.  

5. Sektor Widzew.  

Obejmuje obszar, którego granica biegnie od zbiegu ul. Kopcińskiego i ul. Małachowskiego, ul. Małachow-

skiego stroną nieparzystą do ul. Konstytucyjnej, ul. Konstytucyjną do ul. Pomorskiej, ul. Pomorską w kierunku 

zachodnim ok. 100 m, następnie w kierunku północnym wzdłuż granicy osiedla studenckiego i dalej ogrodów 

działkowych (zgodnie z granicą obrębu S-3), do torów PKP (skrzyżowanie z ul. Telefoniczną), wzdłuż torów 

PKP do ul. Strykowskiej, ul. Strykowską stroną nieparzystą do ul. Okólnej, ul. Okólną stroną nieparzystą do ul. 

Nad Niemnem, ul. Nad Niemnem stroną  nieparzystą do granicy Miasta z gm. Nowosolna, wzdłuż granicy z 

gm. Nowosolna i gm. Andrespol do ul. Ziemiańskiej, ul. Ziemiańską stroną parzystą w kierunku ul. Jędrzejow-

skiej, w kierunku zachodnim do ul. Zagrodowej, wzdłuż ul. Zagrodowej do ul. Mahoniowej, następnie ok. 300 

m w kierunku południowo-zachodnim, dalej w kierunku północnym do ul. Jędrzejowskiej (zgodnie z granicą 

obrębu W-36) do polnej drogi, polną drogą do al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, w kierunku północno-

zachodnim do ul. Olechowskiej (na wysokości nr 33 i nr 34) i ul. Lodowej oraz ul. Dostawczej i torów PKP, 

przez Park Podolski, ul. Zbaraską do ul. Łęczyckiej, ul. Łęczycką do ul. Milionowej, ul. Milionową do ul. So-

snowej, następnie ok. 250 m w kierunku północno-zachodnim, dalej ok. 85 m do ul. Tymienieckiego (zgodnie 

z granicą obrębu S-9), ul. Tymienieckiego do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego stroną parzystą do al. Piłsudskie-

go, al. Piłsudskiego stroną nieparzystą do ul. Dowborczyków, ul. Dowborczyków stroną parzystą do ul. Tuwi-

ma, ul. Tuwima stroną nieparzystą do ul. Targowej, ul. Targową stroną nieparzystą do torów PKP i wzdłuż 

torów PKP do ul. Kopcińskiego, ul. Kopcińskiego do ul. Małachowskiego.  

Mapy poglądowe obszarów sektorów odbioru odpadów komunalnych przedstawiono poniżej:  

- mapa nr 1 - granice obszarów łącznie z ulicami miasta,  

- mapa nr 2 - granice obszarów.  
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