
K O M U N I K A T 
 

Związek Gmin Wierzyca informuje, iż w roku 2017 następuje likwidacja 

funkcjonujących zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, które 

przeznaczone były dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

lub inne nieruchomości wykorzystywane przez część roku na cele rekreacyjno -

wypoczynkowe na terenie gmin Związku Gmin Wierzyca. 
 

Od bieżącego sezonu organizacja odbioru odpadów z nieruchomości będzie 

odbywać się na zasadach ogólnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości  

i porządku obowiązującym na terenie gmin uczestników Związku Gmin Wierzyca. 

Oznacza to, że każdy właściciel w/w nieruchomości, we własnym zakresie 

wyposaża się w niezbędne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, zgodnie 

z informacją o sposobie zbierania odpadów zawartą w złożonej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Ponadto właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zorganizowania miejsca 

gromadzenia odpadów oraz wyznaczenia miejsca ich odbioru przez uprawnionego 

przedsiębiorcę, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren 

nieruchomości. 

W przypadku braku możliwości zorganizowania miejsca odbioru odpadów  

w opisany wyżej sposób, należy miejsce takie wyznaczyć w uzgodnieniu  

z przedsiębiorcą odbierającym odpady tj. SUEZ Północ Sp. z o. o. 

W okresie przejściowym dopuszcza się wystawianie zebranych odpadów  

w workach, które będą w sposób jednoznaczny i czytelny oznakowane poprzez 

opisanie pisakiem lub naklejenie kartki z napisem, odpowiednim do ich zawartości: 

ZMIESZANE, SUROWCE, BIO. 

Odbiór odpadów z nieruchomości będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem, który zostanie dostarczony każdemu właścicielowi w/w 

nieruchomości na wskazany w deklaracji opłaty adres korespondencyjny wraz  

z niezbędnymi wyjaśnieniami. 
 

W celu sprawnej obsługi nieruchomości w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, przypominamy o obowiązku właściwego oznakowania 

nieruchomości tabliczkami z numerami porządkowymi, a w przypadku 

nieruchomości gdzie nie nadano takiego numeru, tabliczką z numerem 

ewidencyjnym działki. Informacje te winny być tożsame z danymi wskazanymi 

w złożonych deklaracjach. 
            

W przypadku utrudnień lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem 

Obsługi Klienta firmy odbierającej odpady - SUEZ Północ Sp. z o.o. (dawniej 

SITA Północ Sp. z o.o.) oddział Kościerzyna, ul. Przemysłowa 9a,  

tel. (+48) 58 686 71 77 lub z Biurem Obsługi Klienta Związku Gmin Wierzyca,  

tel. (+48) 58 531 38 02. 


