
Proponowany porządek, posiedzenie nr 18 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
 16 listopada 2015 roku 

godz. 13:30, sala 106 B przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi 
 
1.   Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk 
nr 260/2015. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 
na terenie miasta Łodzi w 2016 roku – druk nr 254/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla mnie Łodzi – druk nr 250/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – druk nr 255/2015. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, 
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – druk nr 256/2015. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów – druk nr 257/2015. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej 
uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Łodzi” – druk nr 258/2015 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.  
– druk nr 259/2015.  

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 266/2015. 

10. Rozpatrzenie w trybie indywidualnym wniosków mieszkaniowych. 

11. Przyjęcie protokołu nr 17 z dnia 26 października 2015 r.  

12. Sprawy różne i wniesione. 

 
   Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gasik 
                   Data sporządzenia: 10.11.2015 r. 


