
GRUPY I RODZAJE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WG 
ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE 

ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki
3. Zamrażarki
4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania
i przechowywania żywności
5. Pralki
6. Suszarki do ubrań
7. Zmywarki
8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
9. Piece elektryczne
10. Elektryczne płyty grzejne
11. Mikrofalówki
12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego
typu przetwarzania żywności
13. Elektryczne urządzenia grzejne
14. Grzejniki elektryczne
15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń,
łóżek, mebli wypoczynkowych
16. Wentylatory elektryczne
17. Urządzenia klimatyzacyjne
18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze
2. Zamiatacze do dywanów
3. Pozostałe urządzenia czyszczące
4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania
wyrobów włókienniczych
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe
urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
6. Tostery
7. Frytkownice
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania
pojemników i opakowań
9. Noże elektryczne
10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania
zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania
lub rejestrowania czasu
12. Wagi
13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego



3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
A. Scentralizowane przetwarzanie danych:
1. Komputery duże
2. Stacje robocze
3. Jednostki drukujące
B. Komputery osobiste:
1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
3. Notebooki
4. Notepady
5. Drukarki
6. Sprzęt kopiujący
7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania
lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
10. Terminale i systemy użytkownika
11. Faksy
12. Teleksy
13. Telefony
14. Automaty telefoniczne
15. Telefony bezprzewodowe
16. Telefony komórkowe
17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
18 Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub
innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

4. Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video
4. Sprzęt video
5. Sprzęt hi-fi
6. Wzmacniacze dźwięku
7. Instrumenty muzyczne
8. Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub
kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące
technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne

5. Sprzęt oświetleniowy
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw
oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
2. Liniowe lampy fluorescencyjne
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe
oraz lampy metalohalogenkowe
5. Niskoprężne lampy sodowe
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i
kontroli światła, z wyjątkiem żarówek



6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych
1. Wiertarki
2. Piły
3. Maszyny do szycia
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania,
cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub
podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów
5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania
nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań
6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego
typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video
3. Gry video
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych,
nurkowania, biegania, wiosłowania
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym), żetonem lub
innym podobnym artykułem
7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych
produktów
1. Sprzęt do radioterapii
2. Sprzęt do badań kardiologicznych
3. Sprzęt do dializoterapii
4. Sprzęt do wentylacji płuc
5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
6. Sprzęt laboratoryjny do diagnostyki in vitro
7. Analizatory
8. Zamrażarki laboratoryjne
9. Testy płodności
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania,
leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, urazów lub niepełnosprawności

9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe, ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie
domowym lub jako sprzęt laboratoryjny
5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach
i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)



10. Automaty do wydawania
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty



INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

05 kwietnia 2014 roku (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
zużytych opon i odpadów niebezpiecznych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych

Odpady wielkogabarytowe to między innymi:
meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.); elementy
wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, walizki, 
torby podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, obudowy sprzętu elektronicznego, itp.); 
meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych); sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki,  
sprzęt do ćwiczeń, itp.); wózki i chodziki dziecięce; zabawki dużych rozmiarów; duże 
odpady plastikowe (doniczki, skrzynki, czyste wiadra, itp.); duże odpady opakowaniowe (w 
tym ze styropianu);

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:
farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, tusze, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne; oleje przepracowane (silnikowe, hydrauliczne, itp.), smary, odtłuszczacze 
techniczne; środki czyszczące, detergenty; środki ochrony roślin, nawozy, środki 
owadobójcze; środki do impregnacji drewna, środki antykorozyjne do metalu; opakowania 
po w/w substancjach; lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.) i inne źródła 
światła; zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, akumulatory samochodowe, itp.

Odpady należy wystawić w miejscach gromadzenia odpadów tj. na zewnątrz altanek 
śmietnikowych lub obok pojemników (kontenerów) ustawionych na zmieszane odpady 
komunalne, najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach
gminnego systemu gospodarowania odpadami

Odpady można także przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku

ODDAJ ODPADY NIEBEZPIECZNE Z BLOKÓW I KAMIENIC



Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą mogli oddać puszki po farbach, świetlówki, 
zużyte baterie i inne odpady niebezpieczne podczas zbiórki 26 września 2013 r. (czwartek) 
zorganizowanej przez Urząd Miejski w Lęborku.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

- farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, tusze, lepiszcze i żywice zawierające substancje 
niebezpieczne itp.

- oleje przepracowane (silnikowe, hydrauliczne, itp.), smary, odtłuszczacze techniczne, itp.

- środki czyszczące, detergenty, itp.

- środki ochrony roślin, nawozy, środki owadobójcze, itp.

- środki do impregnacji drewna, środki antykorozyjne do metalu, itp.

- opakowania po w/w substancjach

- lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki, itp.) i inne źródła światła

- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe, akumulatory samochodowe

Odpady należy wystawić w miejscach gromadzenia odpadów tj. na zewnątrz altanek 
śmietnikowych lub obok pojemników (kontenerów) ustawionych na zmieszane odpady 
komunalne, najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

W celu usprawnienia przebiegu zbiórki, uprasza się wszystkich mieszkańców o wystawianie 
odpadów, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi, np. poprzez włożenie ich do 
foliowego worka.

Odpady niebezpieczne wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego 
systemu gospodarowania odpadami. Następna zbiórka odbędzie się wiosną 2014 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pok. C 201, 
tel. 59 8637755, 59 8637702,

ochrona@um.lebork.pl, odpady@um.lebork.pl

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY ŚMIECIOWEJ

mailto:odpady@um.lebork.pl


Od 1 lipca 2013 r. roku w nieruchomościach zamieszkałych (zarówno jedno- jak 
i wielorodzinnych) obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Od tego dnia to właśnie gmina, a nie jak było to 
w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek 
zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki opłat
Głównym wyznacznikiem nowego systemu jest zalecenie segregacji odpadów i związane 
z tym dwie zróżnicowane stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Kwota opłaty wynika z podanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz z tego 
czy jej mieszkańcy będą segregowali odpady. Opłata stanowi iloczyn stawki i liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość.

STAWKA OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW SEGREGUJĄCYCH ODPADY 
8,50 zł/os miesięcznie
STAWKA OPŁATY DLA MIESZKAŃCÓW NIESEGREGUJĄCYCH ODPADY 
15,00 zł/os miesięcznie

UWAGA!
Stawka opłaty dla osób segregujących odpady jest zróżnicowana. Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXVII-459/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 czerwca 2013 r. wynosi ona 1,00 zł 
miesięcznie za czwarte i każde następne dziecko w rodzinie do 18 roku życia oraz do 26 
roku życia, gdy dziecko uczy się i jednocześnie nie pracuje. Przez rodzinę należy rozumieć 
definicję kreśloną w art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.

Gdzie wpłacać
Zadeklarowaną kwotę należy wpłacać bez wezwania w kasie Miejskiego Zarządu 
Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 w terminie do końca każdego 
miesiąca (pierwsza opłata za lipiec – do 31 lipca 2013 r.) lub przelewać na rachunek 
bankowy:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
02 2030 0045 1110 0000 0220 9050
z dopiskiem: MZGK opłata za odbiór odpadów w miesiącu ……., adres nieruchomości ……

Odbiór odpadów z posesji
Odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych odbywać się będzie według 
harmonogramu odbioru odpadów od mieszkańców przekazanego mieszkańcom przez 
Konsorcjum lęborskich firm:
REMONDIS Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA-1” Sp. z o.o., 
które wygrało przetarg na tę usługę. HARMONOGRAM. W zabudowie wielorodzinnej 
odbiór odpadów będzie się odbywać z dotychczasową częstotliwością (różną w zależności od 
lokalizacji).

Na czym polega segregowanie odpadów?



I. w domach jednorodzinnych – segregacja „u źródła”
udostępnione są nieodpłatnie worki na surowce wtórne w różnych kolorach:
zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe białe i kolorowe,
żółty z przeznaczeniem na plastik, papier, metal i opakowania wielomateriałowe,
brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone.
II. w zabudowie wielorodzinnej udostępnione są pojemniki (dzwony):
zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe białe i kolorowe,
żółty z przeznaczeniem na plastik, papier, metal i opakowania wielomateriałowe,
a także w miarę zapotrzebowania worki:
brązowy z przeznaczeniem na odpady zielone.

Gdzie oddać przeterminowane leki, sprzęt RTV, zużyte baterie?
przeterminowane leki – w siedmiu lęborskich aptekach
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w firmie REMONDIS Sp. z o.o., ul. Kossaka 
91-95
zużyte baterie – w sklepach ze sprzętem elektrycznym, oświetleniowym, w placówkach 
oświatowych, urzędach itp.

Co z niepotrzebnymi meblami i innymi odpadami wielkogabarytowymi?
Odpady wielkogabarytowe (meble, duże AGD-RTV, duże opakowania, w tym ze styropianu) 
będą odbierane 2 razy w roku podczas ustalonych zbiórek, podobnie jak odpady 
niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, aerozole i in.)

Co zrobić z nadmiarem posegregowanych odpadów?
Wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny: szkło, plastik, papier, metal, opakowania 
wielomateriałowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne: zużyte baterie, farby, kleje, rozpuszczalniki, środki 
ochrony roślin, środki czyszczące, a także opakowania po tych substancjach oraz czysty gruz 
przyjmuje nieodpłatnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. 
PSZOK) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku 
(czynny w poniedziałki i piątki 7.00-16.00, wtorki, środy, czwartki i soboty 7.00-15.00)

UWAGA! ZMIANY NIE DOTYCZĄ NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
W nieruchomościach niezamieszkałych oraz w części nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy (lokale usługowe, sklepy, zakłady, przedsiębiorstwa, placówki 
oświatowe itp.), obowiązywać będą dotychczasowe zasady, tj. właściciele takich 
nieruchomości muszą w dalszym ciągu posiadać umowę z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne, który według nowych przepisów jest wpisany do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
INFORMACJI UDZIELA
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, tel. 59 
8622670 w. 46, mzgk.leb@gmail.com (dot. deklaracji o wysokości opłaty, a także w sprawie 
wnoszenia opłaty)
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku, 
ul. Armii Krajowej 14, pok. C 201, tel. 59 8637755, 59 8637702, ochrona@um.lebork.pl, 
odpady@um.lebork.pl (dot. odbioru odpadów z terenu nieruchomości, sposobu segregacji 
itp.)

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI



Na terenie Lęborka nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte 
zostały tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

1. Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, np. 
przedsiębiorstwa, sklepy itp.
W związku z tym, iż nowy system gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości 
niezamieszkałych, właściciele takich nieruchomości, zobowiązani są, tak jak dotychczas 
posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych, zawartą z wybraną firmą.
Od 1 stycznia 2013 r. istnieje obowiązek posiadania przez firmę odbierającą odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości aktualnego wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

2. Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 
zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in. wyposażenie nieruchomości w 
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w 
regulaminie, pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w 
sposób zgodny z przepisami.
Ta sama ustawa nakłada na gminę obowiązek zorganizowania w zamian za opłatę wnoszoną 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbioru tychże 
odpadów.
Rada Miejska w Lęborku w uchwale nr XXIII - 358/2012 dokonała wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Stawka opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów komunalnych.
W przypadku zbiórki selektywnej czyli segregowania odpadów stawka ta wynosi 8,50 zł 
miesięcznie/od mieszkańca, natomiast przy braku segregacji stawka ta wynosi 15,00 zł.
Kwota opłaty wynikać będzie z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi?
W deklaracji w pozycji 42 właściciel wpisuje stawkę opłaty czyli 8,50 zł lub 15,00 w 
zależności od sposobu zbierania odpadów, w pozycji 43 liczbę osób zamieszkujących a w 
pozycji 44 miesięczną kwotę opłaty (czyli iloczyn stawki i ilości osób zamieszkujących). W 
przypadku rodzin, które segregują odpady i spełniają warunki do naliczenia niższej stawki 
należy uwzględnić opłatę w wysokości 1,00 zł miesięcznie za czwarte i każde następne 
dziecko w rodzinie do 18 roku życia oraz do 26 roku życia, gdy dziecko uczy się i 
jednocześnie nie pracuje.
Kwota podana w pozycji 44 jest opłatą, którą od 1 lipca 2013 r. należy uiszczać na rzecz 
Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Obowiązuje tu zasada 
samonaliczenia, zatem, w przypadku gdy złożona deklaracja nie będzie zawierała błędów, 
opłata wykazana w deklaracji jest należna i płatna do końca każdego miesiąca, bez wezwania 
(nie otrzymają Państwo decyzji wymiarowej).
W przypadku wystąpienia kilku współwłaścicieli składają oni jedną, wspólną, podpisaną 
przez wszystkich deklarację (gdy liczba współwłaścicieli jest większa niż 2 dołączyć należy 
wypełnioną informację o współwłaścicielach).



Do deklaracji właściciel nieruchomości obowiązany jest także dołączyć dokument (np. 
oświadczenie) potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju, lub innym, niż miejsce 
zameldowania lokalu, na terenie gminy – w przypadku osób zameldowanych na terenie 
Gminy Miasto Lębork, a zamieszkujących poza miejscem zameldowania.

Zarządca dołącza do deklaracji również plan sytuacyjny lub mapkę z zaznaczonym miejscem 
lokalizacji pojemników na odpady.

Gdzie i jak składać deklaracje?

Właściciel nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć 
deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca w Miejskim Zarządzie Gospodarki

Komunalnej w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14 (najnowsze skrzydło ratusza), tel. 59-
8622670, mzgk.leb@gmail.com. Można też przesłać deklarację pocztą lub w formie 
elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym o profilu zaufanym ePUAP 
(deklarację można pobrać ze strony internetowej www.lebork.pl – zakładka „Dla 
mieszkańca”). Użytkownik musi mieć konto na ePUAP oraz posiadać podpis o profilu 
zaufanym ePUAP. Pobrany załącznik deklaracji po wypełnieniu należy dołączyć na ePUAP 
do wniosku dowolnego i wysłać go w zakładce Skargi, wnioski, zapytania do UM w Lęborku.

Uwaga! Każda zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, 
wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty – w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany (w takim przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Lista załączników:

1. Przykład wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH



Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork określa, iż 
właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, obejmujących:

zmieszane odpady komunalne, szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale oraz opakowania 
wielomateriałowe, komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony, 
powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte 
baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe.

W ramach opłaty właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostaną 
zaopatrzeni w worki (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniki (zabudowa wielorodzinna) na 
odpady zbierane selektywnie:

- worki/pojemniki zielone na szkło,

- worki/pojemniki żółte na tworzywa sztuczne, metal, papier, opakowania wielomateriałowe,

- worki brązowe na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji.

W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do segregacji tzw. dzwony w kolorze żółtym i 
zielonym nie są przypisane tylko tej nieruchomości, przy której zostały umieszczone. 
Posegregowane odpady mogą do nich wrzucać mieszkańcy okolicznych domów, ale tylko 
wielorodzinnych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz 
odpady niebezpieczne (z wyłączeniem przeterminowanych leków i zużytych baterii) 
można będzie oddać 2 razy w roku podczas tzw. „objazdowej zbiórki" oraz poza ustalonym 
harmonogramem przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych zorganizowanego przez gminę.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników znajdujących się w wybranych 
aptekach (lista aptek na www.lebork.pl).

Zużyte baterie należy dostarczyć do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem 
elektrycznym, oświetleniowym. W urzędach, placówkach oświatowych lub do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pozostałe odpady, w tym biodegradowalne np. tzw. „kuchenne" należy wrzucać do 
pojemnika na odpady zmieszane, w który to pojemnik musi wyposażyć nieruchomość jej 
właściciel.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przedstawia poniższa ulotka.

http://www.lebork.pl/


PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE - REJESTR DZIAŁALNOŚCI 
REGULOWANEJ

Odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz ich transportu do miejsc 
zagospodarowania mogą dokonywać tylko i wyłącznie firmy do tego uprawnione, wpisane do 
Rejestru Działalności Regulowanej Gminy Miasto Lębork

Rejestr Działalności Regulowanej Gminy Miasto Lębork

1. REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-981 Warszawa, ul. Zawodzie 16, oddział Lębork 
– 84-300 Lębork ul. Kossaka 91-95, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 
03/O/2012 z dnia 10.04.2012 (zmiana wpisu w dniu 14.05.2013).

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGORA-1 Sp. z o.o., 84-300 Lębork, ul. Kossaka 81, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 02/O/2012 z dnia 03.02.2012 (zmiana 
wpisu w dniu 09.05.2013).

3. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. Czarnówko 34, 84-351 
Nowa Wieś Lęborska, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 12/O/2012 z 
dnia 27.11.2012 (zmiana wpisu w dniu 22.07.2013).

4. ELWOZ Sp. z o.o. 84-340 Sierakowice, ul. Słupska 2, wpis do rejestru działalności regulowanej w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto 
Lębork pod numerem 06/O/2012 z dnia 11.07.2012.

5. Usługi Transportowe i Komunalne – Władysław Barzowski, 76-230 Potęgowo, Runowo 10, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 13/O/2012 z dnia 05.12.2012.

6. Usługi Komunalne i Transportowe – Zbigniew Naczk, 84-312 Cewice, Osowo 24 A, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 10/O/2012 z dnia 21.11.2012.

7. LUKAS Łukasz Gniedziejko, 84-300 Lębork, ul. Zwycięstwa 7, wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Miasto Lębork pod numerem 11/O/2012 z dnia 23.11.2012.

8. AQUA-EXPRES Ryszard Milczarek, 77-330 Czarne, ul. Cicha 2/15, wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Miasto Lębork pod numerem 17/O/2012 z dnia 21.01.2013.

9. SITA POMORZE Sp. z o.o., 83-400 Kościerzyna, ul. Przemysłowa 10, wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Miasto Lębork pod numerem 01/O/2012 z dnia 03.02.2012 (zmiana wpisu w dniu 07.05.2013).



10. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o., 81-300 Gdynia, ul. 
Sportowa 8, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 07/O/2012 z dnia 
29.08.2012.

11. SOMMER Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 39, wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto 
Lębork pod numerem 08/O/2012 z dnia 09.11.2012.

12. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 09/O/2012 z dnia 09.11.2012.

13. P.P.H.U. CHEM MIX Ewa Beata Dziub, Sowczyce, 46-300 Olesno, ul. Długa 6, wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 14/O/2012 z dnia 18.12.2012.

14. F.H.U. NATURA Marek Michałowski, 85-552 Bydgoszcz, ul. Serocka 11, wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 
terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 15/O/2013 z dnia 31.12.2012.

15. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1, 
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 18/O/2013 z dnia 22.04.2013.

16. D i F s. c. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe 81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 2-4, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 19/O/2013 z dnia 05.08.2013.

17. PHU „ANAREX” Zbigniew Pozorek, ul. I Armii Wojska Polskiego 38/1, 84-300 Lębork, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 21/O/2013 z dnia 06.09.2013.

18. PHUT „MARCO” PLECH MAREK Ćmińsk, Wyręba 32, 26-085 Miedziana Góra, wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 22/O/2013 z dnia 02.12.2013.

19. FIRMA HANDLOWA „TESSO” Sp. J. ANDRZEJ KOWALCZYK, DOROTA KOWALCZYK, ul. 
Spokojna 20 A, 81-549 Gdynia, wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork pod numerem 
23/O/2014 z dnia 02.01.2014.

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest 
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK :

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku, Czarnówko 34, 84-351 
Nowa Wieś Lęborska



PODMIOTY OPRÓŻNIAJĄCE ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

1. REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Lęborku 84-300 Lębork ul. Kossaka 91 -95 Decyzja BM 
Nr 2/2007 z 02.02.2007 ważna do 20.02.2017 odpady komunalne i zbiorniki bezodpływowe

2. Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk 84-312 Cewice Osowo Lęborskie 24 A 
Decyzja BM Nr 3/2007 z 23.03.2007 ważna do 10.04.2017 nieczystości stałe i płynne

3. Mechanika Blacharstwo Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Transportowe Kazimierz Szur 84-
300 Lębork ul. Wierzbowa 1 Decyzja BM z 06.03.2012 opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i usuwanie nieczystości ciekłych ważna do 10.03.2022 r.

4. TRANSPORT ASENIZACYJNY Jerzy Keller ul. Topolowa 9, 84-353 Mosty Decyzja BM 
z 27.07.2009 ważna 03.08.2009- 04.08.2019 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych w obrębie miasta Lęborka

5. TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. ul. Sandomierska 46, 80-051 Gdańsk Decyzja BM 
Nr 4/2007 z 27.03.2007 ważna do 10.04.2017 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych w obrębie miasta Lęborka

6. KING SOMMER Sp. z o.o. ul. Miedziana 10, 76-200 Słupsk Decyzja BM z 06.08.2010 
ważna do 06.08.2020 opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz usuwanie w tym 
transporcie nieczystości ciekłych odbieranych od właścicieli nieruchomości w obrębie miasta 
Lęborka

7. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze Decyzja BM 
z 07.09.2009 ważna 16.09.2009 - 17.09.2019 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych w obrębie miasta Lęborka

PODMIOTY ZBIERAJĄCE NIEODPŁATNIE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I 
ELEKTRONICZNY Z TERENU MIASTA LĘBORKA

1. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (tzw. PSZOK) w 
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o., Czarnówko 34, 
84-351 Nowa Wieś Lęborska.

2. REMONDIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, z 
siedzibą w Lęborku, ul. Kossaka 91-95, 84-300 Lębork.

3. ELWOZ Sp. z o.o. ul. Szklana 44, 83-334 Miechucino z siedzibą w Sierakowicach ul. 
Słupska 2, 84-340 Sierakowice.



APTEKI PRZYJMUJĄCE PRZETERMINOWANE LEKI

Pojemniki na przeterminowane leki, pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców 
Lęborka ustawione są w siedmiu lęborskich aptekach. Każdy mieszkaniec miasta, który ma 
przeterminowane leki w swojej apteczce, ma możliwość nieodpłatnie dostarczyć je do jednej 
z niżej wymienionych aptek. W aptekach tych można również oddać (bezpośrednio 
pracownikowi apteki) termometr rtęciowy.

Lista aptek, do których można dostarczać przeterminowane leki i termometry rtęciowe:

Apteka „GEMINI" - przy al. Wolności 30

Apteka „STAROMIEJSKA" - przy ul. Staromiejskiej 17

Apteka „PRZY BROWARZE II" - przy ul. I Armii Wojska Polskiego 6

Apteka „POD LWEM" - przy ul. Plac Pokoju 4

Apteka „POD WAGĄ" - przy ul. Tczewskiej 6

Apteka „ZIELONE WZGÓRZE" - przy ul. 10 Marca 16A

Apteka „PRZY SZPITALU" - przy ul. Węgrzynowicza 13

Odbiorem, transportem i utylizacją odpadów zajmie się F.H.U. „NATURA" z Bydgoszczy 
tel./fax (052) 340 29 18

http://natura-odpady.pl/



DERATYZACJA

Informacja o deratyzacji w Lęborku

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku w dniach od 15 września do 15 października 
br. przeprowadza się powszechną akcję deratyzacji na terenie całego miasta Lęborka.

Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości, w tym ich 
użytkownicy, zarządcy i najemcy itp. Deratyzacja obejmuje wszystkie obiekty państwowe, 
komunalne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz posesje prywatne, a w szczególności:

a) budynki mieszkalne

b) zabudowania gospodarcze

c) zakłady przemysłowe, produkcyjne itp.

d) zakłady użyteczności publicznej, urzędy itp.

e) placówki handlowe i usługowe

f) urządzenia kanalizacji sanitarnej (sieć miejska i przyłącza) .

Właściciele nieruchomości przed rozpoczęciem deratyzacji powinni uporządkować swoje 
posesje z zanieczyszczeń i odpadów nieprzydatnych do gospodarczego wykorzystania, 
ponieważ gryzonie występują najczęściej w miejscach powstawania i gromadzenia odpadów 
np. przy śmietniskach, boksach, kotłowniach, piwnicach, magazynach, hurtowniach oraz na 
terenie różnych firm np. branży spożywczej.

Jedną z dróg migracji szczurów są ciągi kanalizacji sanitarnej i deszczowej, stąd konieczność 
przeprowadzania deratyzacji również w sieci i w przyłączach kanalizacyjnych w obrębie 
miasta.

W związku z powyższym w celu profilaktycznego uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego 
przez szczury, które mogą być nosicielami chorób typu wścieklizna, włośnica itp., zarządza 
się obowiązkową akcję deratyzacji na wszystkich posesjach prywatnych i państwowych we 
własnym zakresie, poprzez zlecenie wyspecjalizowanej jednostce DDD przeszkolonej w 
zakresie obchodzenia się z truciznami / aktualny wykaz firm DDD w załączeniu /

.W celu uniknięcia przypadkowego zatrucia w okresie wyłożenia trutek opiekunowie mają 
obowiązek pouczenia podopiecznych / dzieci / o możliwych zagrożeniach i skutkach ew. 
zatrucia oraz otoczyć szczególnym nadzorem również zwierzęta domowe.

Ważne jest, aby deratyzację przeprowadzać we wszystkich obiektach równocześnie, gdyż w 
przeciwnym razie gryzonie przeniosą się w miejsca, gdzie trutka nie została wyłożona (np. na 
sąsiednią posesję). Stąd wynika konieczność przeprowadzenia deratyzacji w jednym czasie , 
w szczególności przez osoby fizyczne, na wszystkich posesjach prywatnych w obrębie gminy. 
O innych szczegółach akcji można się dowiedzieć z plakatów i obwieszczeń umieszczanych 



na tablicach informacyjnych (np. w UM w/m ) oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie 
miasta Lęborka.

Właściciele i użytkownicy posesji, którzy nie dostosują się do w/wym. zaleceń mogą 
podlegać odpowiedzialności karnej np. grzywny w drodze postępowania w sprawach o 
wykroczenia, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nadzór i kontrolę nad przebiegiem deratyzacji sprawuje Straż Miejska i PSSE w Lęborku, 
której należy przekazać do końca października br. kopię zlecenia do firmy DDD oraz wykaz 
własnych obiektów objętych deratyzacją.

WYKAZ firm DDD nadzorowanych przez PSSE Lębork :

1. Stanisław Nowak - Lębork, ul. Słowackiego 25/2 , tel. 86 22 617 lub 604 795 342

2. Krzysztof Strześniewski - Lębork, ul. Gdańska 6c/3, tel. 86 25 061 lub 602 733 247

3. Zbigniew Pelikant - Łeba , Plac Dworcowy 5, tel. 866-37-23 lub 502 313 240

4. Kazimierz Wilkiel - Lębork, ul. Brzozowa 7 , tel. 86 26 518 lub 501 783 344

5. Piotr Kołomański Łeba - Żarnowska, ul. Jeziorna 41 , tel. 86 62 226 lub 604 776 996

6. Andrzej Kruszyński Łeba - Żarnowska, ul. Jeziorna 41, tel. 86 62 226 lub 605 271 987.



KOLEKTORY SŁONECZNE

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściową spłatę kredytów bankowych przeznaczonych 
na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Program dla przedsięwzięć w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - część 3".

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 
ciągłym. Wnioski należy składać w bankach, które zawarły umowy o współpracy z 
NFOŚiGW.

Dotacja wynosi 45 % kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z 
zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 
2.500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.

Kosztami kwalifikowanymi są:

- koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego 
montażu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania 
zasilania w energię innych odbiorników ciepła, o ile przepisy stanowią o konieczności jego 
przygotowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia;

- koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i 
wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła, zawierającego w szczególności 
schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry techniczne wraz z kosztorysem 
przedsięwzięcia;

- koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora 
słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki);

- koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot 
mieszkaniowych);

- koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych;

- zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi 
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub 
ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;

- inne materiały i urządzenia, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów 
słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.




