
 

 

UCHWAŁA NR LXXVI/1575/13 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr LIII/1095/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowe-

go sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 269), wprowadza się nastę-

pujące zmiany:  

1) w § 1 w pkt 2:  

a) w lit. a po tiret szóste dodaje się tiret siódme w brzmieniu: 

„- odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,”, 

b) w lit. b po tiret czwarte kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„- odpady zmieszane - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień w okresie od 1 marca do 31 października 

każdego roku oraz nie rzadziej niż raz na tydzień poza tym okresem.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

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

1) przy obliczaniu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych uwzględnia się średnie ilości (norma-

tywy) odpadów wytwarzane przez jedną osobę w ciągu jednego tygodnia:  

a) 4,5 litra od osoby przebywającej na terenie szkoły każdego typu, przedszkola lub żłobka,  

b) 7,5 litra od osoby zatrudnionej (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym na 

przykład umowy cywilnoprawnej) poza handlem i usługami,  

c) 15 litrów od osoby zatrudnionej (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym na 

przykład umowy cywilnoprawnej) w handlu i usługach,  

d) 30 litrów od osoby przebywającej w szpitalach, sanatoriach, internatach, koszarach, zakładach 

karnych, itp. obiektach użyteczności publicznej,  

e) 3 litry w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku oraz 0,75 litra poza tym okresem 

na każdą działkę w rodzinnych ogrodach działkowych; 
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2) ustala się częstotliwości odbierania odpadów komunalnych:  

a) mających wartość surowcową „surowce” - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,  

b) pozostałych po segregacji - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,  

c) zmieszanych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.  

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

wództwa Łódzkiego.  

  

 Przewodnicząca Rady  

Miejskiej w Łodzi: 

Joanna Kopcińska 
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