
 

 

UCHWAŁA NR XVII/238/2020 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz 

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz.1571) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 i 2 

oraz ust. 2a, 3e, 4 i 5, art. 6k ust. 1 pkt 1  oraz ust. 2, ust. 2a, ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, z 2020 r. poz. 150) Rada 

Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których 

zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których mowa 

w ust. 1 w wysokości 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o 

których mowa w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 58,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują 

mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

oparciu o ilość zużytej wody w lokalach mieszkalnych. 

2.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których mowa 

w ust. 1 w wysokości 11,15 zł  za 1 m3 zużytej wody.  

3.  Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o 

których mowa w ust. 1, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 22,30 zł za 1 m3 zużytej wody. 

4. W przypadku gdy nieruchomości, określone w ust. 1 są wyposażone w wodomierze do wyliczenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się całkowite zużycie wody w 

lokalach mieszkalnych na cele socjalno-bytowe za poprzednie 3 miesiące. W przypadku wystąpienia wycieku 

wody spowodowanego awarią, właściciel nieruchomości może przy określeniu zużycia wody na nieruchomości 

nie uwzględnić ilości wody, która wyciekła na skutek awarii tylko i wyłącznie jeśli gestor sieci wodociągowej 

potwierdzi zaistniałą awarię na piśmie. 

5. W przypadku: 
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1) braku  podłączenia budynku mieszkalnego do sieci wodociągowej, lub 

2) braku wodomierza, lub 

3) nieruchomości  nowo  wybudowanej albo nowo zamieszkałej 

- ilość zużytej wody na miesiąc zostanie ustalona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz 

liczbę  mieszkańców w gospodarstwie domowym. 

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których część lokali 

stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale niezamieszkałe, w których również powstają odpady 

komunalne ustala się dla tych lokali niezamieszkałych sposób obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w oparciu o powierzchnię użytkową lokalu. 

2. Ustala się zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali, o których 

mowa w ust. 1: 

1) do 300 m2 włącznie powierzchni użytkowej lokalu - stawka opłaty wynosi 1,10 zł miesięcznie za 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu; 

2) za każdy kolejny m2 powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej lokalu - stawka opłaty wynosi 0,30 zł 

miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

3. Ustala się zróżnicowane stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

lokali, o których mowa w  ust.1: 

1) do 300 m2 włącznie powierzchni użytkowej lokalu - stawka opłaty wynosi 2,20 zł miesięcznie za 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu; 

2) za każdy kolejny m2 powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej lokalu - stawka opłaty wynosi 0,60 zł 

miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.  

§ 5. Traci moc uchwała nr V/48/15  Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto 

Zgierz (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 854) oraz  uchwała nr  XVI/208/2020  Rady  Miasta  

Zgierza z dnia  30 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami  

komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  takiej opłaty  na terenie Gminy  Miasto Zgierz (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego poz. 799). 

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń  Rady Miasta Zgierza przez okres 14  dni.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie  z 

dniem 1 kwietnia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Grzegorz Robert Leśniewicz 
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