
UCHWAŁA NR XXIII/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Łebie uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Gmina Miejska Łeba w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych w następującym zakresie:

1) odbiór z nieruchomości każdej zebranej ilości zmieszanych odpadów komunalnych,

2) odbiór z nieruchomości każdej ilości selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych, tj.:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych,

c) szkła,

d) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Właściciele nieruchomości mogą dostarczyć bezpłatnie każdą ilość odpadów niebezpiecznych, w 
szczególności:

a) przeterminowane leki – do pojemników znajdujących się w wybranych aptekach, prowadzących działalność 
na terenie miasta (lista aptek na stronie internetowej: www.czysta.leba.eu) lub do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

b) zużyte baterie - do pojemników umieszczonych w urzędach, placówkach oświatowych, w sklepach ze 
sprzętem elektrycznym, oświetleniowym lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa poniższe 
zestawienie:

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
/co najmniej/
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nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej w okresach
styczeń - maj

wrzesień - grudzień czerwiec - sierpień

zmieszane (niesegregowane) 1 raz w tygodniu 2 razy w tygodniu
szkło 1 raz w miesiącu 2 razy w miesiącu
tworzywa sztuczne, opakowania 
wielometeriałowe i metal 2 razy w miesiącu 1 raz w tygodniu

papier 1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu
styczeń - marzec

listopad - grudzień kwiecień - październik

bioodpady 1 raz w miesiącu 1 raz w tygodniu
meble i inne odpady 
wielkogabarytowe 2 razy w roku

zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny 2 razy w roku

2. Odbiór odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
przedsiębiorcę, z którym Gmina Miejska Łeba zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie 
odpadów oraz udostępniony właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

3. Odbiór odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1 nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo 
wolne od pracy.

4. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru 
odpadów jest jeden dzień przed lub po dniu wolnym.

§ 3. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbierane są następujące odpady selektywnie zebrane:

a) papier,

b) tworzyw sztucznych, metal i opakowania wielomateriałowe,

c) szkło,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyte opony,

i) odpady niebezpieczne,

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) popiół,

l) przeterminowane leki i chemikalia.

2. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w każdej ilości, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z drobnych remontów, 
które przyjmowane są w ilości nie większej niż 1 m³ rocznie z jednej nieruchomości.

3. Odpady określone w ust. 1 przyjmowane są przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www. czysta.leba.eu. 
Punkt zbiórki odpadów selektywnie zbieranych przyjmuje wyłącznie te odpady, które zostały dostarczone do 
punku przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

4. Operator punktu zbiórki odpadów selektywnie zbieranych może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich 
rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić każdy przypadek niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
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1) przesyłając zgłoszenie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Łebie, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba lub 
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu,

2) telefonicznie pod nr tel. 59 8661 510,

3) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno wskazywać:

1) miejsce niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne,

2) datę i czas niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub 
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLI/349/2013 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łebie

Zdzisław Stasiak

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 4408


		2016-12-13T14:09:39+0000
	Polska
	Ewa Kuczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




