
 

 

UCHWAŁA NR VI/97/15 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 30 stycznia 2015 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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 

i 122) 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 szczegółowego 

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

ści i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 269), zmienionej uchwałą 

nr LXXVI/1575/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5580), 

po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wyko-

rzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala 

się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych: 

1) mających wartość surowcową „surowce” – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

2) pozostałych po segregacji – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 

3) 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 i ma zastosowanie do zdarzeń powstałych od dnia 1 lutego 2015 r. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

Tomasz Kacprzak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2015 r.

Poz. 506


		2015-02-13T14:10:35+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




