
    Gminy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości  

 i porządku w gminach, są zobowiązane do urządzenia i prowadzenia  

 gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych  zwanych PSZOK. 
 

     Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada określenie stawek opłat niepowiązanych bezpośrednio z ilością 
odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. Założeniem nowego systemu jest uniezależnienie wysokości 
opłaty od ilości odebranych od właściciela nieruchomości odpadów komunalnych, co w efekcie prowadzić ma do nieopłacalności 
nielegalnego pozbywania się odpadów. Nowy system wiąże się także koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wynikających           
z członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów ekologicznych, m.in. nieskładowania odpadów 
ulegających biodegradacji oraz odpowiednich poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów selektywnie zbieranych takich 
jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne.  
      Rada Miejska w Łobzie, dostosowując system zbiórki odpadów komunalnych do wymogów prawa i miejscowych uwarunkowań, 
podjęła następujące uchwały: w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Łobez niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne, w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej 
pojemności, w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łobez, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez,  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Łobez. 
     Podkreślić należy, że nowy system zakładał obligatoryjny odbiór odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy                     
i fakultatywny z nieruchomości niezamieszkałych. W trakcie tworzenia nowego systemu Rada Miejska w Łobzie podjęła uchwałę                      
o odbieraniu odpadów komunalnych również z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. Tym samym zbiórką objęto 
cały strumień odpadów komunalnych powstających na terenie gminy. 
W ustawie określono katalog metod dla ustalenia opłaty za odpady, spośród których Rada Miejska w Łobzie początkowo wybrała 
jedną metodę, tzw. „od głowy”, w której opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, wprowadzona zmianą 
ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. (wejście w życie 6 marca 2013 r.) dała możliwość wyboru kilku metod ustalania opłat 
i różnicowania stawek opłat za odpady komunalne i obecnie obowiązują dwie metody naliczania opłaty:  
a) od ilości osób zamieszkałych,  
b) od gospodarstwa domowego - dla gospodarstw domowych powyżej 4 osób.  
      Bardzo ważnym elementem nowego systemu jest prawidłowa segregacja odpadów, dlatego dla osób segregujących śmieci 
przewidziane są obowiązkowo niższe stawki opłat. 
 

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonywać opłaty za odpady komunalne do Gminy, na podstawie wcześniej 
złożonej deklaracji. Każdy kto złożył deklarację, otrzyma od gminy Łobez informację o wysokości opłaty wraz z indywidualnym 
kontem na który opłata ma być wpłacana, opłaty można dokonywać również bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Łobzie, w 
Banku Spółdzielczym lub w innych punktach poboru opłat, lecz w tym ostatnim przypadku należy liczyć się z dodatkową opłatą 
manipulacyjną za wpłatę.  
Wpłaty należy dokonywać do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący (tzw. opłata z góry). 
Brak zapłaty spowoduje ściągnięcie należności w drodze ustawy - Ordynacja Podatkowa - przez poborcę skarbowego,                          
a w przypadku braku możliwości ściągnięcia należności w ciągu roku, przy zeznaniu rocznym składanym w Urzędzie Skarbowym. 
Deklaracje właściciele nieruchomości mogą złożyć w następujący sposób:  
a)pobierając formularz deklaracji ze strony www.lobez.pl zakładka ODPADY KOMUNALNE lub w siedzibie Urzędu w Wydziale 
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska - pokój nr 7 i złożenie go w sekretariacie Urzędu lub przesłanie pocztą;  
b) wypełniając elektronicznie deklarację i podpisując ją z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Profilu E-PUAP. 
Deklarację należy składać w ciągu 14 dni od zamieszkania lub uruchomienia działalności lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym 
nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. Korektę deklaracji należy również złożyć w przypadku zmiany sposobu zbierania 
odpadów np. ze sposobu nieselektywnego na selektywny. 
Wypełnione deklaracje przyjmowane są - w pokoju nr 7 - Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13 (parter).  
 

     Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i  
obowiązków związanych z utrzymaniem czystości  i porządku, zmieniła też  w  
sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności  
zasady finansowania systemu.  Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r.  
zobowiązani byli do podpisywania umów z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z 
Terenu ich nieruchomości, mają obecnie obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi, w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Łobzie. Zgodnie  z ustawą o utrzymaniu  
czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej 
systemu.  
 

Do PSZOK mieszkańcy własnym transportem mogą dostarczyć bezpłatnie następujące odpady zbierane 

selektywnie: 

 makulatura (papier i tektura) i opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i sokach, itp.),  

 szkło, 

 plastik (tworzywa sztuczne) i metale, 

 odpady biodegradowalne, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady wielogabarytowe i opony, 

 odpady niebezpieczne, 

 odpady  budowlane. 

 

PSZOK jest czynny sześć dni w tygodniu:  

 w dni robocze od poniedziałku do piątku  

 w godzinach od 10:00 do 17:00, a w soboty od 9:00 do 14:00 

DROGI MIESZKAŃCU GMINY ŁOBEZ, PAMIĘTAJ…: 

  gdy budujesz dom, remontujesz mieszkanie itp. powinieneś indywidualnie zamówić kontener na 

powstałe odpady poremontowe od  dowolnie wybranego podmiotu świadczącego usługi w tym 

zakresie. 

 gdy w okresie wiosennym, letnim i jesiennym masz znaczną ilość odpadów zielonych tzn. trawy, 

liści, gałęzi – powinieneś odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie 

zostaną bezpłatnie przyjęte. 

 gdy widzisz jak ktoś wyrzuca odpady komunalne w miejsca tj. las, łąka, parkingi leśne itp. tworząc 

wówczas „dzikie wysypiska śmieci”, zrób zdjęcie i prześlij na e-mail: odpady@lobez.pl . 

GMINA ŁOBEZ 
73-150 Łobez 

ul. Niepodległości 13 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

Gospodarka odpadami komunalnymi – pokój nr 7 
tel. (091) 397-61-77  

mailto:odpady@lobez.pl
mailto:odpady@lobez.pl
mailto:odpady@lobez.pl


SZKŁO OPAKOWANIOWE ODPADY PROBLEMOWE 

 Przeterminowane leki zbierane są    

w  punktach aptecznych, w których 

znajdują się specjalnie 

przystosowane do tego pojemniki 

 

 Zużyte baterie zbierane są                      

w punktach zlokalizowanych na 

terenie szkół i sklepów 

prowadzących ich sprzedaż. 

Ponadto istnieje możliwość 

oddania zużytych baterii do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych; 

 

 Sprzęt elektryczny  i 

elektrotechniczny można oddać do 

sklepu w momencie zakupu 

nowego lub przekazać do PSZOK  

 

 Odpady remontowo-budowlane           

w ilości do 200 kg jednorazowo 

można oddać do PSZOK, powyżej 

tej ilości należy zamówić i opłacić 

indywidualnie kontener do ich 

wywozu. 

 

 Odpady wielkogabarytowe 

zbierane z nieruchomości raz w 

kwartale wg harmonogramu bądź 

dostarczane indywidualnie do 

PSZOK 

 

 Odpady zielone w małych ilościach 

można gromadzić w pojemniku do 

biodegradowalnych w większych 

odwieźć indywidualnie do PSZOK. 

N I E  W R Z U C A J :  N I E  W R Z U C A J :  N I E  W R Z U C A J :  N I E  W R Z U C A J :  

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne 
przed wrzuceniem do worka. 

Zaleca się wrzucać opakowania 
opróżnione z produktu, bez zakrętek, 

starać się nie tłuc szkła 

TWORZYWA SZTUCZNE,  
METAL I PAPIER 

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE 

ODPADY POZOSTAŁE 

 butelki plastikowe po napojach, 

 opakowania po chemii 

gospodarczej, kosmetykach (np., 

szamponach, proszkach, płynach 

do mycia naczyń itp.), 

 opakowania po produktach 

spożywczych, 

 suche plastikowe torebki, worki, 

reklamówki, folie, plastikowe 

zakrętki, plastikowe koszyczki po 

owocach   i innych produktach; 

 kartony po mleku i napojach;  

 odpady opakowaniowe z metalu: 

puszki po napojach, opakowania 

po konserwach, złom żelazny           

i metale kolorowe, metalowe 

kapsle  i zakrętki;  

 wyroby z papieru i tektury takie 

jak: książki, zeszyty, czasopisma, 

opakowania z papieru i tektury. 

 

 

 resztki żywności,  

 fusy po kawie i herbacie,  

 skorupki po jajkach i orzechach, 

 zużyte ręczniki papierowe 

i chusteczki higieniczne,  

 mokry, zabrudzony papier - 

niekolorowy, 

 trawę, liście, resztki roślin, trociny, 

 ziemię po kwiatach,  

 obierki po warzywach i owocach, 

 popiół drzewny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 butelki i słoiki szklane po napojach   

i żywności, 

 butelki po napojach alkoholowych, 

 szklane opakowania po 

kosmetykach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 odpady, które nie podlegają 

segregacji np. : popiół i żużel           

z palenisk opalanych węglem           

i koksem; 

  zmiotki,  

 zatłuszczony papier,  

 zużyte artykuły higieniczne, 

 butelki po olejach,  

 zanieczyszczone folie,  

 pampersy,  

 porcelanę, lustra,  

 opakowania po dezodorantach, 

lakierach do włosów, piankach, 

 odpady mięsne, kości,  

 folie aluminiowe,  

 fajans, porcelit, szyby okienne, 

 zabawki,  

 narzędzia, worki po nawozach, 

cemencie i innych materiałach 

budowlanych, tapety,  

 odzież  i tekstylia.  

 

 

 

 

− gorącego popiołu,  

− odpadów nadających się do 

segregacji. 

 

 

 

 

 

− szkła  stołowego – żaroodpornego, 

− ceramiki, doniczek, 

− zniczy z zawartością wosku, 

− żarówek i świetlówek, 

− szkła kryształowego, reflektorów,  

− nie opróżnionych opakowań po 

lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 

− termometrów i strzykawek, 

monitorów i lamp telewizyjnych,  

− szyb okiennych i zbrojonych, 

− szyb samochodowych, 

− luster i witraży, fajansu i porcelany, 

− innych odpadów komunalnych (w 

tym niebezpiecznych). 

− kości zwierząt, 

− mięsa i padliny zwierząt, 

− olei jadalnych, 

− drewna impregnowanego,  

− płyt wiórowych i MDF, 

− leków, 

− odchodów zwierząt, 

− popiołu z węgla kamiennego, 

− innych odpadów komunalnych (w 

tym niebezpiecznych). 

 

 

− strzykawek, wenflonów i innych 

artykułów medycznych, 

− odpadów budowlanych,  

−  odpadów rozbiórkowych, 

− nie opróżnionych opakowań po 

lekach i farbach, lakierach  i olejach, 

− zużytych baterii i akumulatorów,  

− zużytych sprzętów elektrycznych                      

i elektronicznych,  

− papierów powlekanych folią i kalkę, 

− pieluch jednorazowych i podpasek, 

− worków po nawozach, cemencie              

i innych materiałach budowlanych, 

−  tapet  

− innych odpadów komunalnych       

     (w tym niebezpiecznych).      

www.lobez.pl      e-mail: lobez@lobez.pl   tel. 91 397 - 61 - 77 


