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UCHWAŁA NR LXIX/1770/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422), Rada
Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz. 2869).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2018 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
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Załącznik do uchwały Nr LXIX/1770/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 marca 2018 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest z zastosowaniem następujących zasad:
1) na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie wielorodzinnej, na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na nieruchomościach,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odpady ulegające biodegradacji, w
tym odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zbiera się w pojemnikach, natomiast na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej, w pojemnikach lub w
workach;
2) na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, odpady resztkowe (pozostałe po segregacji) i odpady zmieszane zbiera się w pojemnikach;
3) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zbiera się w workach przystosowanych do
zbierania tego typu odpadów;
4) odpady zielone, w tym stanowiące części roślin, zbiera się w workach;
5) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne można zbierać w specjalnych pojemnikach typu „dzwon”, przeznaczonych do obsługi wielu nieruchomości;
6) zbierane opakowania powinny być zgniatane oraz oczyszczane z zawartości biologicznych.
§ 2. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są nieodpłatnie takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i
opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji. Adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wymagania w zakresie przyjmowania przez nie odpadów komunalnych, a także adresy innych punktów zbiórki selektywnie zebranych odpadów komunalnych podane są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.
2. Odpady zielone stanowiące części roślin przyjmowane są odpłatnie w miejskiej kompostowni znajdującej się w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72.
3. Powstające na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane w kompostownikach przydomowych.
§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
tych części nieruchomości, które służą do użytku publicznego, tak by nie powodowało to zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów, nie zagrażało istniejącej zieleni oraz zachowywało możliwości odpływu wód roztopowych do kanalizacji.
§ 4. Zarządca drogi zobowiązany jest do wywozu złogów uprzątniętego błota, śniegu i lodu na odcinku
ul. Piotrkowskiej od pl. Wolności, włącznie z pl. Wolności do al. Mickiewicza.
§ 5. 1. Naprawy (z wyjątkiem doraźnych) oraz regulacje pojazdów samochodowych mogą się odbywać wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości w miejscu przez niego wyznaczonym, pod warunkiem, że powstające odpady będą zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Naprawy blacharsko-lakiernicze mogą być prowadzone wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości w
miejscu przez niego wyznaczonym, pod warunkiem, że:
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1) posiada ono odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich napraw;
2) dokonywane naprawy nie spowodują uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, nie będą zagrażały bezpieczeństwu osób, mienia, środowiska i nie będą naruszały
praw osób trzecich, a powstające odpady będą zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
3. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych mogą się odbywać w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej za zgodą zarządcy kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
wymaganiami niniejszego Regulaminu.
Rozdział 2
Zasady dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) dla zabudowy jednorodzinnej:
- do papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych - pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności od 30 l,
- do odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw
domowych - pojemniki o pojemności od 60 l lub worki o pojemności od 30 l,
- do odpadów zielonych - worki o pojemności od 120 l,
- do odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) oraz zmieszanych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 60 l,
b) dla zabudowy wielorodzinnej:
- do papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych - pojemniki o pojemności od 120 l lub worki o pojemności od 30 l,
- do odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw
domowych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 120 l,
- do odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) oraz zmieszanych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 240 l;
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) do papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych - pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności
od 30 l,
b) do odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 30 l,
c) do odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) oraz zmieszanych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 60 l;
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
a) do papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych - pojemniki o pojemności od 30 l lub worki o pojemności
od 30 l,
b) do odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 30 l,
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c) do odpadów resztkowych (pozostałych po segregacji) oraz zmieszanych - wyłącznie pojemniki o pojemności od 60 l.
§ 7. Każda nieruchomość winna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum
60 l.
§ 8. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w pojemniki, worki z tworzyw sztucznych lub
z materiałów biodegradowalnych lub kontenery, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 9. Odpady komunalne powinny być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, workach
lub kontenerach.
§ 10. 1. Pojemniki, worki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy odbierającej odpady, w sposób
niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach tych powinna zostać umieszczona informacja zawierająca oznaczenia budynków, których mieszkańcy korzystają ze
wskazanych pojemników.
2. Pojemniki worki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawiane w miejscu wydzielonym, na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
3. Gdy w miejscu ustawienia pojemników, worków i kontenerów do zbierania odpadów komunalnych znajdują się pojemniki lub inne urządzenia do zbierania odpadów innych, niż komunalne, powinny zostać one
oznaczone napisem informującym, iż nie zawierają odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości są obowiązani zapewnić pracownikom firmy odbierającej odpady dostęp do
pojemników, worków oraz kontenerów do zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający ich
opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki, worki oraz kontenery do zbierania
odpadów komunalnych w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich nie
powodowało przeszkód w ich użytkowaniu i opróżnianiu oraz zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
6. Obowiązki określone w ust. 4 dotyczą także dostępu do zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.
§ 11. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odpady
niebędące odpadami komunalnymi, to muszą być one zbierane oddzielnie. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, muszą być umieszczane w oddzielnych
pojemnikach, hermetycznie zamkniętych oraz oznakowanych w sposób jednoznacznie określający ich zawartość, niedostępnych dla osób trzecich. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne
przepisy.
§ 12. 1. Ustala się następujące średnie ilości (normatywy) odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu tygodnia:
1) 45 l - jako ilość podstawową dla nieruchomości zamieszkałej;
2) 4,5 l - na każdą z osób w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z przedszkoli
lub żłobków;
3) 7,5 l - na każdą z osób zatrudnioną (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym umowy cywilnoprawnej) poza handlem i usługami;
4) 15 l - na każdą z osób zatrudnioną (na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym umowy cywilnoprawnej) w handlu i usługach;
5) 30 l - na jedno łóżko (lub miejsce) w szpitalach, internatach, koszarach, zakładach karnych itp. obiektach
użyteczności publicznej.
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2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować ilość i pojemność pojemników, worków lub
kontenerów do zbierania odpadów komunalnych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając średnie ilości odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1.
§ 13. Zarządcy dróg zobowiązani są do rozmieszczenia odpowiedniej ilości koszy ulicznych na drobne odpady komunalne, wykonanych z materiałów trwałych, które należy ustawić w odstępach nie większych niż
100 m. Obowiązek ten dotyczy zarządców dróg położonych w obszarze ograniczonym następującymi ulicami,
alejami i placami: ul. Gdańską (od ul. Ogrodowej do al. Mickiewicza), al. Mickiewicza do al. Kościuszki,
al. Kościuszki do ul. Radwańskiej, ul. Radwańską do ul. Piotrkowskiej, ul. Piotrkowską do pl. Niepodległości,
włącznie z pl. Niepodległości, pl. Reymonta, ul. Tymienieckiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza),
ul. Sienkiewicza do ul. Orlej, ul. Orlą do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego (od ul. Orlej do ul. Narutowicza) wraz
z terenem parku im. Stanisława Moniuszki, ul. Narutowicza do pl. Dąbrowskiego, ul. Jaracza do ul. Kilińskiego, ul. Kilińskiego do ul. Wolborskiej, ul. Wolborską, ul. Stary Rynek, ul. Bojowników Getta Warszawskiego
do ul. Drewnowskiej, ul. Drewnowską do ul. Karskiego, ul. Karskiego do ul. Ogrodowej, ul. Ogrodową do
ul. Gdańskiej, a także po obu stronach ulic, alei i placów stanowiących granicę tego obszaru.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady o objętości nie mniejszej niż
30 l oraz ich systematycznego opróżniania nie dopuszczając do ich przepełnienia.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także firmy, której zlecono zagospodarowanie i utrzymywanie
miejsc przystankowych.
Rozdział 3
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych
§ 15. Właściciele nieruchomości, w stosunku, do których Miasto Łódź zorganizowało odbieranie odpadów
komunalnych, przekazują odpady komunalne firmie odbierającej odpady komunalne z częstotliwością wynikającą z zakresu świadczonych usług, określoną w dostarczonym harmonogramie.
§ 16. 1. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że
nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
2. Zabrania się użytkownikom nieruchomości wylewania nieczystości ciekłych zarówno na teren własnej
nieruchomości jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do
gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych i kanalizacji deszczowej oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o
ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§ 17. 1. Odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości dopuszczalne
jest wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 20.00.
2. Dla części ulic odbiór odpadów komunalnych może odbywać się tylko w określonych przedziałach czasowych. Wykaz tych ulic oraz przedziały czasowe odbioru odpadów podane są w załączniku do Regulaminu.
Rozdział 4
Zasady dotyczące wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zgodne z celami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dotyczącymi: zapobiegania powstawaniu odpadów, zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania oraz zwiększenia udziału odpadów w procesach odzysku, w tym recyklingu
takich odpadów, jak metale, tworzywa sztuczne, papier, tektura, szkło, w szczególności poprzez prowadzenie
zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny, a także wyeliminowywania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych.
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Rozdział 5
Zasady dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagań utrzymywania
zwierząt gospodarskich
§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków
ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy:
1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może
nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający
jego opuszczenie;
2) prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych;
3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;
4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa
z uwięzi, lecz w założonym kagańcu; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt 3; na wezwanie
funkcjonariusza Straży Miejskiej w Łodzi opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;
5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanieczyszczeń
w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych;
6) posiadanie w niezbędnej ilości torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.
3. Obowiązki określone w ust. 2 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej,
ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów-przewodników osób ociemniałych.
§ 20. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem
pszczół, na obszarach stref centralnej oraz śródmiejskiej, wskazanych w załączniku Nr 9 do uchwały
Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.
2. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem pszczół, drobiu i królików w
strefie zespołów miejskich, wskazanej w załączniku, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych w § 21.
3. Pszczoły na terenach zabudowanych mogą być utrzymywane w miejscach uniemożliwiających swobodny dostęp do uli osobom trzecim, w taki sposób aby ich obecność nie zakłócała korzystania z nieruchomości
sąsiednich i nie stanowiła zagrożenia dla ludzi. Zabrania się w szczególności hodowli pszczół na balkonach
budynków wielorodzinnych.
§ 21. Na innych terenach dopuszcza się możliwość chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich takich
jak: bydło, konie, świnie, owce, kozy, króliki, drób i pszczoły, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnoweterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i zwierząt określonych w przepisach prawa,
a w szczególności:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki
zwierząt, zgodnych z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;
2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości w takim stopniu,
by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza;
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3) utrzymywania zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości takich jak hałas i odory oraz doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, owadów, itp.;
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
5) przestrzegania przepisów weterynaryjnych;
6) humanitarnego traktowania zwierząt.
§ 22. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń.
Rozdział 6
Zasady dotyczące wyznaczenia obszarów obowiązkowej deratyzacji
§ 23. 1. Deratyzację przeprowadza się na całym obszarze Miasta Łodzi, w następujących terminach: od
15 do 30 kwietnia oraz od 15 do 30 września.
2. Właściciele nieruchomości informują o terminie planowanej deratyzacji, a także zapewniają odpowiednie
oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenie przed dostępem do nich dzieci i zwierząt.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 24. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi można zgłaszać pod numerem telefonu „Zielonej Linii” - 0 42 638 50 00, na adres poczty elektronicznej: zielonalinia@uml.lodz.pl, a także poprzez stronę internetową Urzędu Miasta Łodzi.
§ 25. Miasto Łódź będzie inicjowało działania, jak również będzie popierało inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego Miasta
Łodzi.
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Załącznik do Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminach
Wykaz ulic, z których odbiór odpadów komunalnych może odbywać się w określonych przedziałach
czasowych

Lp.

Nazwa ulicy

Czas odbioru

2

Sektor Bałuty
ul. Aleksandrowska (od ul. Szczecińskiej do granic
Miasta)
ul. Zgierska (od ul. Borówkowej do granic Miasta)

3

ul. Strykowska (od ul. Książka do granic Miasta)

1

Sektor Górna
ul. Tomaszowska (od początku do ul. Kolumny)

1

3

ul. Kolumny (od ul. Cierniówki do ul. Kalinowskiego)
ul. Tuszyńska

1

ul. Rąbieńska

2

ul. Konstantynowska

3

ul. Mielczarskiego

4

ul. Żwirki (od ul. Wólczańskiej)

2

odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00

Sektor Polesie
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
Sektor Śródmieście

2

ul. Sienkiewicza (od początku do
al. Piłsudskiego)
ul. Żwirki (od początku do ul. Wólczańskiej)

3

ul. Wigury

4

ul. Moniuszki

5

8

ul. Traugutta (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza)
ul. 6-go Sierpnia (od ul. Piotrkowskiej do al. Kościuszki)
ul. 1-go Maja (od ul. Wólczańskiej do ul. Gdańskiej)
ul. Jaracza (od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej)

9

ul. Roosevelta

10

pl. Komuny Paryskiej

1

6
7

odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
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ul. Piotrkowska (od pl. Wolności do al. Mickiewi- odbiór dopuszczalny jedynie w godz. 6:00 – 9:00
cza)

1

Sektor Widzew
ul. Rokicińska (od ul. Józefiaka do granic Miasta)

2

ul. Pomorska (od ul. Frezjowej do końca)

odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00
odbiór niedopuszczalny w godz.
7:00 - 9:00 oraz 15:00 - 17:00

