
UCHWALA NR XVf643119 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia 16 paidziernika 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej oplaty dla nieruchomolci, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy 

oraz ustalenia stawki oplaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpad6w 
komunalnych. 

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 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571,1696 i 1815) 
oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3d i 4 i art. 6k ust. 1, 2, 2a pkt 1 i 5 i ust. 3, w zwiqzku z art. 6r 
ust. 2, 2b, 2c i 2d ustawy z dnia 13 wrzeinia 1996 r. o utrzymaniu czystodci i porzqdku 
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730, 1403 i 1579), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Dla nieruchomoici, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy: 
1) dokonuje siq wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiqcej iloczyn liczby mieszkafic6w zamieszkujqcych danq nieruchomoSC oraz stawki 
oplaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi; 

2) ustala siq miesiqcznq stawkq oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w spos6b selektywny w wysokoSci 24,OO zl za jednego 
mieszkarica. 

5 2. Ustala siq stawkq oplaty za pojemnik przeznaczony do zbierania odpad6w 
komunalnych o pojernnoici 1 100 litr6w w wysokoSci 54,17 zl oraz za worek przeznaczony 
do zbierania odpad6w komunalnych opojemnoici 120 litr6w w wysokoici 16,93 zl. 
Za pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadciw komunalnych o mniejszych lub 
wiqkszych pojemnoiciach stawki oplat ustala siq wedlug tabeli stanowiqcej zalqcznik 
Nr 1 do uchwaly. 

5 3. Jezeli wlaScicie1 nieruchomoSci nie wypelnia obowiqzku zbierania odpad6w 
komunalnych w spos6b selektywny stawka oplaty podwyiszonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosi dwukrotnoSC odpowiednio stawki, o kt6rej mowa w 5 1 pkt 2 
albo w 5 2, to jest: 48,OO zl za jednego mieszkafica; 108,34 zl za pojemnik o pojemnoici 
1 100 1itr6w oraz 33,8621 za worek opojemnoici 120 litr6w. Zapojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpad6w komunalnych o mniejszych lub wiqkszych 
pojemnoiciach stawki oplat podwyiszonych ustala siq wedlug tabeli stanowiqcej zalqcznik 
Nr 2 do uchwaiy. 

9 4. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 5.Traci moc uchwala Nr XX/454/15 Rady Miejskiej wtodzi  zdnia 
18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opiaty dla nieruchomoici, na kt6rych zamieszkujq 
mieszkaficy oraz ustalenia stawki oplaty za pojemnik z odpadami komunalnyrni dla 
nieruchomoici, na kt6rych nie zamieszkujst mieszkaficy, a powstajq odpady komunalne 
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 4530), zmieniona uchwalq Nr 1/29/18 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 28 listopada 2018 r. @z. Urz. Woj. Lcidzkiego poz. 671 8). 
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5 6. Uchwala wchodzi w iycie pierwszego dnia miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu 
ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojewbdztwa tbdzkiego, jednak nie wczeiniej n i i  po 
up'rywie 14 dni od dnia ogloszenia. 
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Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr XVl643119 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 16 paidziernika 20 1 9 r. 

Stawki oplat dla pojemnoici pojemnikbw lub work6w przeznaczonych do zbierania 
odpad6w komunalnych. 
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Zalqcznik Nr 2 
do uchwafy Nr XVl643119 
Rady Miejskiej w Eodzi 
z dnia 1 6 paidziernika 20 19 r. 

Stawki oplat podwyzszonych dla pojemnoici pojemnik6w lub work6w przeznaczonych 
do zbierania odpad6w komunalnych. 

I Lp. I PojernnoSE 
pojemnika lub 
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Stawka oplaty za pojemnik Stawka oplaty za worek 
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