
Wysokość opłaty 

Wysokość opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej 

liczby pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych dla każdej frakcji 

powstającej na danej nieruchomości i częstotliwości 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne wynoszą: 

❖ jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka o poj. 

60 l – w wysokości 10,00 zł, 

❖ jednorazowe opróżnienie pojemnika o poj. 110 l – 

w wysokości 18,33 zł, 

❖ jednorazowe opróżnienie pojemnika/worka o poj. 

120 l – w wysokości 20,00 zł, 

❖ jednorazowe opróżnienie pojemnika o poj. 240 l – 

w wysokości 40,00 zł, 

❖ jednorazowe opróżnienie pojemnika o poj. 660 l – 

w wysokości 110,00 zł, 

❖ jednorazowe opróżnienie pojemnika o poj. 1100 l 

– w wysokości 183,33 zł, 

❖ za jednorazowe opróżnienie pojemnika o poj. 

7000 l – w wysokości 1166,67 zł, 

❖ za jednorazowe opróżnienie poj. o poj. 8000 l – 

w wysokości 1333,33 zł, 

❖ za jednorazowe opróżnienie poj. o poj. 9000 l – 

w wysokości 1500,00 zł. 
 

W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, 

zostanie naliczona opłata podwyższona, której 

wysokość wynosi trzykrotność stawki opłaty. 

Odpady odbierane będą przez firmę wywozową 

w oparciu o harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych zgodnie z wybraną przez 

przedsiębiorcę częstotliwością wywozów 

odpadów komunalnych. Harmonogramy 

wywozu odpadów komunalnych dostępne będą 

od 1 stycznia 2023 r. 

W ramach poniesionej opłaty odbieranych 

będzie 5 frakcji tj.: metale i tworzywa sztuczne, 

papier, szkło, bioodpady i niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. Odbiór 

odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 

remontowych, opon, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii, 

akumulatorów i leków odbywać się będzie na  

dodatkowe zlecenie. Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dotyczy 

tylko właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych. 

Ważne: 

• Należy pamiętać, że odpady inne, niż komunalne 

powstające w  wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej, powinny być objęte odrębnymi 

umowami z przedsiębiorcami posiadającymi 

odpowiednie pozwolenia. 

• Nie wolno mieszać odpadów komunalnych 

pochodzących z gospodarstwa domowego 

z  odpadami z prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

• Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 

6.00. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej 

www.lubsko.pl lub uzyskasz pod nr tel. (68) 457 61 67. 
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SZANOWNI PAŃSTWO 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. Gmina przejmuje 

obowiązek odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na 

których powstają odpady komunalne z wyjątkiem 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy 

złożyli oświadczenia o wyłączeniu z systemu 

odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego 

przez Gminę Lubsko. Gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi objęci 

zostaną OBLIGATORYJNIE przedsiębiorcy, którzy 

prowadzą działalność gospodarczą w ZABUDOWIE 

MIESZANEJ, tj. w budynku, w którym znajdują się 

lokale mieszkalne oraz lokale w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza. 

Odpady komunalne – są to odpady powstające 

w wyniku bytowania osób, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. 

Nieruchomość niezamieszkała to nieruchomość, 

na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a  powstają odpady komunalne – na takiej 

nieruchomości przebywanie ludzi ma charakter 

jedynie przemijający, epizodyczny i w konsekwencji 

głównym celem przebywania w nich nie jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 

 

Nieruchomościami takimi są np.: uczelnie, 

szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, budynki 

użyteczności publicznej, urzędy, banki, sklepy, 

budynki (lokale) usługowe, zakłady usługowe, 

produkcyjne, przemysłowe itp. 

Deklaracja zamiast dotychczasowej umowy ! 

❖ Z dniem 1 stycznia 2023 r. zamiast Państwa 

dotychczasowej umowy na odbiór odpadów 

komunalnych obowiązywać będzie deklaracja 

o wysokości opłaty za odpady komunalne 

naliczająca opłatę; 

❖ Deklarację można pobrać: 

1) w Urzędzie Miejskim w Lubsku przy Al. 

Niepodległości 2: 

- Biuro Obsługi Interesanta; 

2) w Wydziale Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska; 

3) na stronie internetowej www.bip.lubsko.pl 

oraz https://lubsko.pl/pl/deklaracja. 

Pisemną deklarację należy złożyć w Urzędzie 

Miejskim w Lubsku przy Al. Niepodległości 2 - 

Biuro Obsługi Interesanta. Istnieje również 

możliwość wysłania deklaracji podpisanej 

podpisem kwalifikowanym bądź profilem 

zaufanym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

Urzędu Miejskiego w Lubsku (ePUAP). 

WAŻNE: 

W przypadku zmiany danych wpływających na 

wysokość opłaty (np. ilość wytwarzanych odpadów) 

lub zakończenia działalności należy złożyć nową 

deklarację (w terminie do 10-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana), w której zostanie wyliczona opłata. 

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy uiścić bez 

wezwania: 

❖ na indywidualne konta bankowe; 

❖ w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku; 

❖ przelewem na rachunek bankowy Gminy 

Lubsko: PKO Bank Polski Nr 42 1020 5402 

0000 0502 0267 7714; 

❖ u wyznaczonych inkasentów (dot. terenu 

wiejskiego). 

POJEMNIKI 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

zobowiązani są do selektywnego zbierania 

następujących frakcji odpadów tj.: metale 

i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 

dostosowania wielkości pojemników do ilości 

wytwarzanych odpadów oraz do częstotliwości 

odbioru odpadów. Na terenie nieruchomości 

pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu 

wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 

przedsiębiorcy bez konieczności wejścia na teren 

nieruchomości, gdy takiej możliwości nie ma, 

należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie 

z harmonogramem, na chodnik, teren przylegający 

do nieruchomości, za zgodą właściciela 

nieruchomości lub przed wejściem na teren 

nieruchomości w sposób nieutrudniający ruchu 

pieszych lub pojazdów. Właściciel nieruchomości 

obowiązany jest do utrzymywania pojemników 

i miejsc ich ustawienia w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

http://www.bip.lubsko.pl/
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