
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/294/16 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/277/16 Rady  Miasta Zgierza z dnia  23 czerwca 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale  Nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowe-

go sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpa-

dów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 3100) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 2 w tabeli nazwę kolumny „Nieruchomość zabudowana  budynkiem wielorodzinnym, w którym 

usytuowanych jest  mniej niż 20  lokali  mieszkalnych”  zastępuje się  nazwą „Nieruchomość zabudowana 

budynkiem wielorodzinnym, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych” oraz nazwę kolumny 

„Nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w którym usytuowanych jest więcej niż 20 lokali 

mieszkalnych” zastępuje się nazwą „Nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w którym 

usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych.”; 

2) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „W przypadku gdy wyznaczono wspólne miejsce gromadze-

nia odpadów dla kilku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których usytuowa-

nych jest do 20 lokali mieszkalnych, a ich suma wynosi powyżej 20 lokali mieszkalnych, wówczas obowią-

zuje częstotliwość odbierania odpadów komunalnych wyznaczona dla nieruchomości zabudowanej budyn-

kiem wielorodzinnym, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 13 

ust. 1.”; 

3) § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W PSZOK będą wydawane worki do selektywnego zbierania odpadów 

w ilości 1 sztuki na mieszkańca nieruchomości, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu danego miesiąca.”; 

4) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem przepisów: § 4 ust. 1 pkt 8 i 9, § 5 ust. 2 

i 3, § 6 ust. 1 pkt 12, ust. 2, 4, 6, § 8 ust. 1 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 

1 lutego 2017 r.” . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogło-

szeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Radosław Gajda 
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