UCHWAŁA NR XXXIV/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz 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,
1020, 1250 i 1920), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Łowiczu, Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:
§1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Łowicz i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów
komunalnych.
§3. 1. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych powinno odbywać się nie
rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,
2) z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu,
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu,
4) z koszy ulicznych – codziennie.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj. szkło bezbarwne i kolorowe,
papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, powinno odbywać się
nie rzadziej niż:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
2) z zabudowy wielorodzinnej –1 raz na 2 tygodnie,
3) z obiektów użyteczności publicznej – 1 raz w miesiącu.
3. Pozbywanie się odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej,
powinno odbywać się nie rzadziej niż:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na 2 tygodnie,
2) w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz w miesiącu.
4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
opony odbierane będą przez przedsiębiorcę co najmniej 2 razy w roku.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, wytworzone
na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy można dostarczać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
6. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy oddawać do publicznie usytuowanych pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych w sklepach, szkołach i innych instytucjach
użyteczności publicznej lub można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
7. Przeterminowane leki należy oddawać do wyznaczonych, publicznie usytuowanych pojemników
do selektywnej zbiórki odpadów; lub można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Adresy punktów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
8. Chemikalia z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostarczać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym na terenie miejskiego składowiska
odpadów w Jastrzębi odbierane będą odpady komunalne zbierane selektywnie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 700 do 1500 oraz w soboty od 700 do 1200.
2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest
konieczne poza harmonogramem.
§5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łowiczu:
1) pisemnie na adres Urząd Miejski w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99 - 400 Łowicz;
2) telefonicznie na nr tel. 46 830 91 51;
3) elektronicznie na adres umlowicz@um.lowicz.pl.
2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
1) datę zdarzenia;
2) dane właściciela;
3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
4) krótki opis zdarzenia;
5) podpis właściciela nieruchomości.

§6. Traci moc uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
§8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Michał Trzoska

