
UCHWAŁA NR XIII-165/2015
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych 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. 6r ust. 3, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.); art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Miasto Lębork, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej 
„opłatą”, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości 
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy powstałe w gospodarstwach domowych:

1) odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji – w każdej ilości,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości,

3) odpady z tworzyw sztucznych, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób 
selektywny – w każdej ilości,

4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, 
zebrane w sposób selektywny – w każdej ilości,

6) naturalne choinki - w każdej ilości.

2. W zamian za uiszczoną opłatę, z uwzględnieniem ust. 3 i 4, odbierane będą od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powstałe na danej nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji – w każdej zadeklarowanej ilości,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny – w każdej zadeklarowanej ilości,

3) odpady z tworzyw sztucznych, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób 
selektywny – w każdej zadeklarowanej ilości.

3. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której prowadzony jest rodzinny 
ogród działkowy odbierane będą:
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1) odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji – w każdej zadeklarowanej ilości,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny – w każdej zadeklarowanej ilości,

3) odpady z tworzyw sztucznych, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób 
selektywny – w każdej zadeklarowanej ilości,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w każdej zadeklarowanej ilości.

4. W zamian za opłatę uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się targowisko, lokal 
handlowy z artykułami produkcji rolnej, cmentarz odbierane będą:

1) odpady komunalne zmieszane lub pozostałe po segregacji – w każdej zadeklarowanej ilości,

2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny – w każdej zadeklarowanej ilości,

3) odpady z tworzyw sztucznych, papieru, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób 
selektywny – w każdej zadeklarowanej ilości,

4) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, zebrane w sposób selektywny – w każdej 
zadeklarowanej ilości.

5. Zadeklarowana ilość odpadów, o której mowa w ust. 2-4 będzie wynikała z deklaracji złożonej przez 
właściciela nieruchomości.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania objętościowo 
więcej niż 20 % odpadów, które winny być zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2-4, 
ust. 2 pkt. 2-3, ust. 3 pkt. 2-4 i ust. 3 pkt. 2-4, uznaje się, że selektywna zbiórka nie jest prowadzona. Kontroli 
selektywnej zbiórki dokonywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady.

2. W przypadku stwierdzenia w pojemnikach, workach na odpady komunalne selektywnie zebrane 
występowania odpadów, które winny być zbierane do pojemnika z odpadami zmieszanymi, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 pt. 1, uznaje się, że selektywna zbiórka w nieruchomości 
nie jest prowadzona. Kontroli selektywnej zbiórki dokonywać będzie przedsiębiorca odbierający odpady.

3. Trzykrotne zgłoszenie przez przedsiębiorcę do Urzędu Miejskiego w Lęborku nie prowadzenia 
segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości spowoduje wszczęcie postępowania administracyjnego 
związanego z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz.1399 ze zm.).

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
odbywać się będzie w sposób i z częstotliwością określonymi w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Zmieszane odpady komunalne lub pozostałości po segregacji odpadów powstałe w nieruchomościach, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, z uwzględnieniem ust. 3, będą odbierane od właścicieli tych 
nieruchomości - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

3. Zmieszane odpady komunalne lub pozostałości po segregacji odpadów, powstałe w nieruchomościach, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, w których jest prowadzona działalność gastronomiczna lub hotelarska 
działalność gospodarcza, będą odbierane od właścicieli tych nieruchomości - co najmniej 1 raz w tygodniu.

4. Selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będą 
odbierane od właścicieli tych nieruchomości:

- tworzywa sztuczne, metal, papier, opakowania wielomateriałowe w jednym pojemniku - co najmniej 1 raz 
na cztery tygodnie,

- szkło - co najmniej 1 raz na cztery tygodnie.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości, na których prowadzony jest rodzinny ogród 
działkowy odbierane będą od właścicieli tych nieruchomości 2 razy w roku.

6. Komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji z nieruchomości, na których znajduje się targowisko, 
lokal handlowy z artykułami produkcji rolnej, cmentarz odbierane będą od właścicieli tych nieruchomości 1 raz 
w tygodniu.

7. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zostanie określony przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady, wyłonionego w przetargu i podany do publicznej wiadomości.
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§ 5. 1. W ramach opłaty właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę, zaopatrzeni 
zostaną w pojemniki lub worki na odpady zbierane selektywnie:

a) dla zabudowy jednorodzinnej:

- worki zielone na szkło,

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

- worki brązowe na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, w ilościach wynikających 
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork,

b) dla zabudowy wielorodzinnej, a także alternatywnie w stosunku do zasady określonej w lit. a dla zabudowy 
jednorodzinnej:

- pojemniki zielone na szkło,

- pojemniki żółte na tworzywa sztuczne, metal, papier, opakowania wielomateriałowe, w ilościach 
wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork, 
uzależnionych od liczby osób zamieszkujących w budynku lub w zespole budynków,

- worki brązowe na komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji nie więcej niż 4 na budynek/m-c, 
w okresie od kwietnia do listopada, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych:

- pojemniki lub worki zielone na szkło,

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

- pojemniki lub worki brązowe na odpady zielone ulegające biodegradacji, w ilości wynikającej z deklaracji 
właściciela nieruchomości.

2. Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez przedsiębiorstwo wywozowe w ramach opłaty, 
nastąpi po przekazaniu zapełnionego worka do odbioru.

3. Pojemniki żółte zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych i urządzonych przez 
właściciela nieruchomości. Zielone pojemniki na szkło ustawione na terenie gminy umożliwią właścicielom 
nieruchomości pozbycie się opakowań szklanych w dowolnym miejscu.

4. Dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zorganizowanego przez gminę, właściciele nieruchomości:

a) na których zamieszkują mieszkańcy – w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1,

b) na których nie zamieszkują mieszkańcy – w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2-4 mogą przekazać 
bezpłatnie odpady zbierane selektywnie.

§ 6. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą dostarczać odpady 
niebezpieczne w szczególności:

a) przeterminowane leki – do pojemników znajdujących się w wybranych aptekach, prowadzących działalność 
na terenie miasta (lista aptek na www.ekolebork.pl , tablicach ogłoszeń),

b) zużyte baterie – do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem elektrycznym, oświetleniowym, 
w urzędach, placówkach oświatowych lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
zorganizowanego przez gminę,

c) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
aerozole, środki czyszczące, środki do konserwacji drewna itp. oraz opakowania po tych substancjach, 
a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, poza odbiorem bezpośrednio od mieszkańców 2 x rok – do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zorganizowanego przez gminę.

§ 7. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Lęborku oraz w lokalnej prasie i na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Lęborku lokalizację 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wykaz odbieranych w nim frakcji odpadów oraz dni 
i godziny, w których można oddać odpady.

§ 8. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług:
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1) przez odbiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu nieruchomości – w Urzędzie Miejskim 
w Lęborku telefonicznie pod nr 59 8 637 755 (702), elektronicznie – e-mail: odpady@um.lebork.pl , 
pisemnie lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 
w Lęborku ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork;

2) przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w Urzędzie Miejskim 
w Lęborku telefonicznie pod nr 59 8 637 755 (702), elektronicznie – e-mail: odpady@um.lebork.pl , 
pisemnie lub osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego 
w Lęborku ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork.

§ 9. Traci moc Uchwała nr XXIII-361/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.12.2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY

Maciej Szreder

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 3484_______________________________________________________________________________________________________________

mailto:odpady@um.lebork.pl
mailto:odpady@um.lebork.pl
mailto:odpady@um.lebork.pl
mailto:odpady@um.lebork.pl


Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 3484_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 3484_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


		2015-11-20T12:37:28+0000
	Polska
	Jacek Zbigniew Karpiński
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




