
Jak poprawnie 

segregować

odpady ?

Nowe zasady w gospodarce
odpadami komunalnymi

obowiązujące  od
 1 stycznia 2020 r.

Nowa stawka
8,20 zł 

za 1m³ wody

PSZOK  w SpółceWodnej Łeba ul. Wspólna 1  

Zniżka zakompostownik 

Nowy numerkonta bankowego 



Właściciel  nieruchomości zobowiązany jest do złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi do 31 stycznia każdego roku.

 Zgodnie z Uchwałą nr XIV131/2019 Rady Miejskiej w  Łebie
z dnia 6 grudnia 2019r.  opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi  wyniesie 
8,20 za 1m³ zużytej wody.

 Właściciel nieruchomości, który nie wypełni obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób

selektywny poniesie opłatę podwyższoną, określoną w
drodze decyzji Burmistrza Miasta Łeby z zastosowaniem

stawki w wysokości 24,60 zł za 1m³ zużytej wody.

 
 

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem: banku, 
poczty lub w kasie Urzędu Miasta na rachunek  bankowy: 

 36 9324 0008 0000 0202 2000 0550

PAMIĘTAJ !

Nowy numer konta dla opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 



Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszona będzie  przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości

mieszanych z góry, bez wezwania, w okresie
miesięcznym,  do 20 dnia każdego miesiąca, 

z zastrzeżeniem, że termin wniesienia opłaty za miesiąc

styczeń upływa w dniu 20 lutego danego roku. 

Nieruchomości zamieszkałe oraz mieszane rozliczane
będą wyłącznie od ilości zużytej wody. 

( w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych )

zmiana metody ustalenia opłaty dla
nieruchomości mieszanych 

 

DEKLARACJA 
Mieszkaniec zobowiązany będzie zadeklarować

ilość zużytej wody w danym miesiącu, w roku poprzednim. 
Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie

wody na cele socjalno - bytowe, gospodarcze, ogrodowe i inne. 

Terminy płatności 



Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Łeba: podlega karze grzywny. 

Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 podlega karze grzywny. 

Kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika
przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne: podlega karze grzywny. 

KARY 

Postępowanie w sprawach, o których mowa, toczy się według
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.



 Każdy z nas w ciągu roku wytwarza ponad 300 kg śmieci.
Wciąż zbyt wiele z nich trafia na składowiska odpadów.

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami  należy
najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone

ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Składowanie
odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania. By

wytworzone przez nas śmieci nie trafiały na składowiska, należy je
segregować. Przed wrzuceniem odpadów do pojemnika na odpady

zmieszane należy zastanowić się, czy nie mogą być one poddane
recyklingowi. Im większa ilość odpadów zostanie wysegregowana,

tym mniej odpadów trafi na składowisko.

GDZIE TRAFIAJĄ ODPADY ?

ZASADA 3 RAZY R

REDUKUJ 
WYKORZYSTUJ

ODZYSKUJ

Zasada ta promuje styl życia oparty na świadomym ograniczeniu
konsumpcji, powtórnym wykorzystywaniu produktów

uznawanych powszechnie za jednorazowe oraz poddaniu
recyklingowi tych produktów, które nie nadają się do

ponownego użycia. Efektem jest ograniczenie liczby odpadów,
trafiających na składowiska. 



Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polska, a więc i Gmina
Miejska Łeba  jest zobowiązana w roku  2020 osiągnąć 
50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do

ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Oznacza to, że ze strumienia odpadów komunalnych konieczne

jest wysegregowanie większych ilości wymienionych poniżej
odpadów.

Nowe rozwiązania mają zapewnić znaczącą poprawę stanu
recyklingu i pozwolą wywiązać się Gminie z nałożonych

obowiązków.

SEGREGACJA 

PLASTIK
 I METAL PAPIER SZKŁO BIOODPADY



Segregacja?  jestem na  TAK!
Aby ograniczyć ilość składowanych odpadów i umożliwić

ich ponowne wykorzystanie, niezbędne jest dokonanie
podziału wytworzonych śmieci, czyli ich segregacja.

Nie jest to trudne, jeśli pamięta się o obowiązujących na
terenie Gminy zasadach.

Gmina Łeba zapewnia worki na
selektywnie zbierane odpady.

ODPADY Z PAPIERU 

gazety, katalogi, prospekty 
zeszyty
tekturę
torby papierowe
opakowania papierowe 
papier biurowy i szkolny 
zniszczone książki 
kartony oraz wykonane z nich
opakowania 

zabrudzonego i tłustego
papieru
papieru z folią 
papieru termicznego i
faksowego 
kartonów po mleku, sokach i
innych napojach 
papieru przebitkowego 

pieluchy jednorazowe 
 podpaski i inne artykuły
higieniczne 
worków po cemencie i innych
materiałów budowlanych 
tapet 

 ( rachunki, faktury)

wrzucamy nie wrzucamy 



ODPADY Z METALI, TWORZYW
SZTUCZNYCH I OPAKOWAŃ

WIELOMATERIAŁOWYCH 

zgniecione puszki aluminiowe po napojach 
puszki z blachy stalowej 
naczynia do gotowania 
metalowe narzędzia, drobny złom 
folię aluminiową 
pokrywki ze słoików
kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki 
zgniecione plastikowe opakowania po napojach i olejach spożywczych 
zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach , płynach do mycia i
chemii gospodarczej 
plastikowe worki, torebki i reklamówki 
plastikowe koszyki po owocach i pojemnik po wyrobach
garmażeryjnych 
opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności , takie jak kartony
po mleku, sokach itp.- tzw. tetrapaki 
styropian opkaowaniowy 

opakowań  po aerozolach 
baterii oraz puszek po farbach 
opakowań po lekach 
butelek i opakowań po olejach przemysłowych 
styropianu budowlanego i innych tworzyw piankowych 
sprzętu AGD 
plastikowych szyb z pleksy 
elementów pojazdów takich jak deski rozdzielcze, zderzaki,
lusterka

 

Przed wrzuceniem
aluminiowej puszki,

plastikowych
opakowań oraz

kartonów -
opróżniamy je  i

zgniatamy 

wrzucamy 

nie wrzucamy 



ODPADY ZE SZKŁA

bezbarwne i kolorowe
słoiki 
butelki szklane 
szklane opakowania po
kosmetykach 

 

ceramiki, fajansu, porcelany i
kryształów
szkła stołowego 
szkła żaroodpornego 
szkła okularowego 
szkła okiennego i zbrojonego 
szyb samochodowych 
luster
luksferów ( szklanych pustaków )
żarówek, lamp �luorescencyjnych
i neonowych 
zniczy z woskiem 
termometrów i strzykawek 
ekranów i lamp telewizyjnych 

 

Przed wyrzuceniem
szklane butelki i

opakowania
opróżniamy.  

wrzucamy nie wrzucamy 

Najbardziej szkodliwe dla
produkcji stłuczki szklanej

są wtrącenia ceramiki lub
kamieni.  Zanieczyszcenia

tego typu powodują
znaczne utrudnienia w

procesie uzdatniania
surowca.   



Nowe zasady segregacji frakcji
 biodegradowalnej pod hasłem 

KOMPOSTUJESZ - NIE MARNUJESZ
Informujemy że od  1   stycznia 2020 r. w Gminie Miejskiej Łeba

rozpoczynamy selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych
zielonych i kuchennych. Już w 2020 roku gmina nie może

przekazać więcej niż 35% tego typu odpadów do składowania.
Aby z bioodpadów uzyskać dobrej jakości nawóz, do brązowych
pojemników BIO muszą trafić tylko poprawnie posegregowane
odpady. Segregowanie odpadów biodegradowalnych niesie ze

sobą wiele korzyści np. ponowne wykorzystanie surowców
wtórnych pozwala zmniejszyć masy odpadów na składowiskach,
pozwala wyprodukować nawóz do nawożenia gleby,  zmniejsza

emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
 

ODPADY TE BĘDĄ ODBIERANE RAZEM Z ODPADAMI ZIELONYMI
(TRAWĄ, LIŚĆMI, DROBNYMI GAŁĄZKAMI)

 
Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik należy do

właściciela, bądź administratora nieruchomości. Ich liczba i
wielkość powinna być dostosowana do przewidywanej ilości

odpadów. Dla odpadów biodegradowalnych zalecany jest zakup
pojemnika w kolorze brązowym z napisem ''BIO',   posiadającego

atest PZH, gwarantujący brak szkodliwego wpływu na
użytkownika i spełniającego polskie normy EN 840-1-2-3, które

zapewniają odpowiednią wytrzymałość i odporność w
określonych warunkach, np. w sytuacji zagrożenia pożarowego,

niskich temperatur czy uszkodzeń mechanicznych.
 

Bioodpady to charakterystyczny odpad, który ulega rozkładowi
przy udziale mikroorganizmów. Żeby było to możliwe,

bioodpady nie mogą zawierać elementów plastikowych czy
szklanych, ponieważ tego mikroorganizmy nie rozłożą. 



surowego mięsa
kości i ości 
odchodów zwierzęcych, żwirku 
kamieni, popiołu 
pampersów, art. higienicznych 
papierosów 
szkła, ceramiki, porcelany 
płynnych odpadów kuchennych 
woreczków, opakowań foliowych
i innych tworzyw sztucznych 
oleju kuchennego 
leków 
drewna impregnowanego 

 
 

Resztki z kuchni czy odpady roślinne mogą stać się powtórnie użyteczne,  jeżeli
zostaną poddane procesowi kompostowania.  Kompostowanie to naturalna metoda

unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, która polega na rozkładzie
substancji organicznej przez mikroorganizmy. Dzięki kompostowaniu odpadów
organicznych możemy otrzymać wartościowy nawóz - kompost. Jest to metoda

produkcji wartościowego nawozu organicznego - kompostu. W zależności od pogody i
składu procesu kompostowania proces może trwać od  3 do 12 miesięcy. 

 

 ODPADY BIODEGRADOWALNE 

kwiaty, resztki kwiatów
ciętych i doniczkowych 
odpady z owoców i
warzyw 
obierki 
przeterminowane owoce
i warzywa 
fusy po  kawie i herbacie 
skorupki jaj 
resztki jedzenia
pochodzenia roslinnego 

ODPADY 
 BIODEGRADOWALNE
ODBIERANE SĄ PRZEZ

CAŁY ROK  

wrzucamy nie wrzucamy 

KOMPOSTOWANIE



 
Pierwsza warstwa - drenażowa składająca się z pociętych

gałęzi i gałązek.
Druga warstwa - słoma, torf, ziemia ogrodowa lub reszta

starego kompostu.
Trzecia warstwa - kompostowane odpady - dodajemy obierki

z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty,
drobne gałązki, chwasty bez nasion, od czasu do czasu

możemy dorzucić skoszoną trawę, liście. 
 

Odpady kuchenne powinny być rozdrobnione i co jakiś czas
przekładane ziemią, torfem lub odpadami z ogrodu. 

 
Od czasu do czasu przerzucamy materiał w pryzmie, by

zapewnić dostęp powietrza. Przyspiesza to proces
kompostowania, odpadów nie należy ubijać,  jeśli z pryzmy

zacznie wydzielać się nieprzyjemny zapach, to znak że trwają
w niej procesy gnilne i trzeba ją przewietrzyć. 

 
Kompostowana pryzma powinna być wilgotna, 

 jednak nie za mokra.

 
Idealne miejsce do kompostowania musi  być suche, zacienione zlokalizowane

co najmniej 1 metr od granicy działki.  Podłoże musi być przepuszczalne,
należy odprowadzać nadmiar wody aby zapobiec gniciu odpadów.

Jak zacząć kompostowanie odpadów ? 

 
Gdy kompost przestaje wydzielać ciepło, staje się suchy,

brązowy i sypki, ma zapach przypominający woń ściółki leśnej,
jest gotowy do zastosowania w ogrodzie.  

WYBIERAMY MIEJSCE

UKŁADAMY WARTSWY

ZRASZANIE PRYZMY

ZAPEWNIAMY DOSTĘP POWIETRZA 

GOTOWY KOMPOST 



ZNIŻKA DLA MIESZKAŃCÓW
KOMPOSTUJĄCYCH ODPADY

BIODEGRADOWALNE  

Zgodnie z uchwałą nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Łebie z dnia
6 grudnia 2019 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie o którym mowa wynosi  1,50 zł za 1 m³
zużytej wody w stosunku do stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje
dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, lub 
3) uniemożliwia Burmistrzowi Miasta Łeby, lub upoważnionej przez niego osobie
dokonanie oględzin nieruchomości,  w celu weryfikacji zgodności informacji, o
posiadanym kompostowniku, ze stanem faktycznym
 -  Burmistrz Miasta Łeby stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. 
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym
stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6
miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się
ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.



ODPADY
HIGIENICZNE(ZUŻYTE
PIELUSZKI
JEDNORAZOWE,PODPASKI,
TAMPONY)
ZUŻYTE RĘCZNIKI
PAPIEROWE 
PARAGONY
RESZTKI WĘDLIN, MIĘS I
KOŚCI 
RYBY I OWOCE MORZA 
ODCHODY ZWIERZĘCE 
POPIÓŁ

 ODPADY ZMIESZANE 
ODPADY, KTÓRE NIE NADAJA SIĘ DO SEGREGACJI LUB PONOWNEGO

WYKORZYSTANIA, TO ODPADY ZMIESZANE. DO TEJ GRUPY ZALICZAMY
M.IN RESZTKI JEDZENIA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO , ODPADY
HIGIENICZNE,  ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA PO ŻYWNOŚCI.

ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I
ELEKTRYCZNEGO
ŻARÓWEK
GRUZU
BATERII
PRZETERMINOWANYCH
LEKARSTW
BUTELEK SZKLANYCH
BUTELEK Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
PUSZEK ALUMINIOWYCH 
MAKULATURY
ODPADÓW KUCHENNYCH I
ZIELONYCH 

ZAPAMIETAJ.! Do worka na odpady
zmieszane nie wrzucamy odpadów,

które można posegregować, np.
makulatury, butelek szklanych i

plastikowych, odpadów zielonych
i kuchennych 

nie wrzucam 

wrzucam 



                Czy wiesz że ?
Wiele odpadów takich jak przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt

elektryczny i elektroniczny, resztki farb czy inne środki chemiczne
ze względu na swój skład stanowią zagrożenie dla środowiska, w tym

również dla naszego zdrowia. 
Takie odpady powinny trafiać do PSZOKU.

PSZOK CZYLI
 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

KOMUNALNYCH 

Miejscem do którego przyjmowane są bezpłatnie odpady zebrane
w sposób selektywny przez mieszkańców Gminy jest tzw. PSZOK.
Można tam też oddać te odpady komunalne, których nie można

wyrzucić do zwykłego kosza. 
 

PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

    Odpady dostarczane do PSZOKU muszą być posegregowane         
i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. 

Nowa lokalizacja pszok 
Od 1 stycznia 2020 roku PSZOK będzie
znajdował się  w Spółce Wodnej Łeba

przy ul. Wspólnej 1.



oddajemy do PSZOKU przez cały
rok w dniach i godzinach jego

otwarcia 
wystawiamy dwa razy do roku na

zbiórce akcyjnej zgodnie z
harmonogramem wywozu

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE 

(meble,dywany,zużyte opony)
oddajemy do PSZOKU przez cały

rok w dniach i godzinach jego
otwarcia

wystawiamy dwa razy do roku
na zbiórce akcyjnej zgodnie z

harmonogramem wywozu

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny  

(lodówki, pralki, telewizory, drukarki )

ZUŻYTE BATERIE I
AKUMULATORY  

Pojemniki na zużyte baterie
znajdują się w Urzędzie Miejskim,

placówkach oświatowych i
handlowych  i PSZOK

 

oddajemy do PSZOKU przez cały rok
w dniach i godzinach jego otwarcia

oddajemy do   Aptek znajdujących się
na terenie gminy.

PRZETERMINOWANE LEKI I
TERMOMETRY RTĘCIOWE

 
 

 

Odzież i tekstylia 
oddajemy do PSZOKU przez cały

rok w dniach i godzinach jego
otwarcia

 
 
 
 

 

Mieszkańcy korzystający z PSZOK
zobowiązani są do przestrzegania

regulaminu który dostępny jest w Punkcie
Selektywnej Zbiórki odpadów oraz na

stronie www.czysta.leba.eu

Odpady Budowlane i
rozbiórkowe 

 
oddajemy do PSZOKU

przez cały rok w dniach
i godzinach jego

otwarcia
 
 
 
 

 

Odpady Niebezpieczne i
(farby,rozpuszczalniki,środ

ki chemiczne)
oddajemy do PSZOKU przez

cały rok w dniach i godzinach
jego otwarcia

 
 

Zużyte opony 
 
 
 
 

 

Odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych np. 

igły i strzykawki
 
 
 


