
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/381/2021 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  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 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6j ust. 1 pkt 2, 3 oraz 3e i 5,  art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 

ust. 2a pkt 3, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1439, poz. 2361, z 2019 r., poz. 2020) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 1507) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) ust. 1 skreśla się wyrazy „w lokalach mieszkalnych”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku nieruchomości wyposażonych w wodomierze podstawę ustalenia opłaty stanowi ilość 

zużytej wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 3 miesiące podzielona przez 3, przy czym 

ustalona w ten sposób ilość wody: 

- za miesiące: październik, listopad, grudzień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec, 

- za miesiące: styczeń, luty, marzec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec, 

- za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień, 

- za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, na której zamieszkują 

mieszkańcy, niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz dokonuje się wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o powierzchnię lokalu.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu: 

„6. W przypadku nieruchomości zabudowanej mieszkalnym budynkiem wielolokalowym nowo 

wybudowanym lub nowo zamieszkałym dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w oparciu o powierzchnię lokalu; po uzyskaniu danych, o których mowa w ust. 4, 

wysokość opłaty oblicza się według metody podanej w ust. 1 z zastosowaniem postanowień ust. 2-4. 
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7. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których mowa w 

ust. 5 i 6 w wysokości 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu.  

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

których mowa w ust. 5 i 6, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2,90 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu.”; 

2) w § 3: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi wyposażonymi w wodomierze, 

w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale niezamieszkałe, w których również 

powstają odpady komunalne ustala się sposób obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  na terenie tych nieruchomości w oparciu o ilość zużytej wody z zastosowaniem postanowień § 2 

ust. 1-4.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których część lokali 

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

komunalne, niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz dokonuje się wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o powierzchnię lokalu.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W  przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi nowo wybudowanymi lub 

nowo zamieszkałymi, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale 

niezamieszkałe, w których również powstają odpady komunalne  dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o powierzchnię lokalu; po uzyskaniu danych, o których 

mowa w § 2 ust. 4, wysokość opłaty oblicza się według metody podanej w § 2 ust. 1 z zastosowaniem 

postanowień § 2 ust. 2-4.”, 

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, o których mowa w 

ust. 2 i 3 w wysokości 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu.  

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

których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 2,90 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni lokalu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

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

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

1 kwietnia 2021 roku. 

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Grzegorz Robert Leśniewicz 
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