
 

 

 

 

 
 

 

Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
 

 
1)

 Papier – odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a - regulaminu, 
2) 

Szkło – odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b - regulaminu, 
3)

 Metale i tworzywa sztuczne – odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c - regulaminu, 
4)

 Bio – odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. d - regulaminu, 
5) 

Resztkowe – odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e - regulaminu. 

 

Minimalna częstotliwość  pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

Lokalizacja nieruchomości 
Rodzaj odpadów 

komunalnych 
Minimalna 

częstotliwość 
Sezon 

Nieruchomości 
na obszarach 
miejskich:  
 

Gminy: 
Miasto Kościerzyna, 
Miasto Skórcz 

Nieruchomości 
 w budynkach 

wielolokalowych 

Papier 1) co cztery tygodnie  cały rok 

Szkło 2) co cztery tygodnie  cały rok 

Metale i tworzywa sztuczne 3) co cztery tygodnie  cały rok 

Bio 4) co tydzień  cały rok 

Resztkowe 5) co tydzień  cały rok 

Nieruchomości  
w zabudowie 

jednorodzinnej 

Papier 1) co trzynaście tygodni  cały rok 

Szkło 2) co trzynaście tygodni  cały rok 

Metale i tworzywa sztuczne 3) co cztery tygodnie  cały rok 

Bio 4) 
co dwa tygodnie  od kwietnia do listopada 

co cztery tygodnie  od grudnia do marca 

Resztkowe 5) 
co dwa tygodnie  od kwietnia do listopada 

co cztery tygodnie  od grudnia do marca 

 Nieruchomości 
 na obszarach 
 wiejskich:  
 

 Gminy: 
 Bobowo, 
 Kościerzyna, 
 Lubichowo, 
 Nowa Karczma,  
 Przywidz, 
 Skórcz, 
 Smętowo Graniczne, 
 Stara Kiszewa, 
 Starogard Gdański 

Nieruchomości 
w budynkach 

wielolokalowych 
 

(dla których zadeklarowano 
nie mniej niż 8 

gospodarstw domowych) 

Papier 1) co cztery tygodnie  cały rok 

Szkło 2) co cztery tygodnie  cały rok 

Metale i tworzywa sztuczne 3) co cztery tygodnie  cały rok 

Bio 4) 
co dwa tygodnie  od kwietnia do listopada 

co cztery tygodnie  od grudnia do marca 

Resztkowe 5) co dwa tygodnie  cały rok 

Nieruchomości  
w zabudowie 

jednorodzinnej 

Papier 1) co trzynaście tygodni  cały rok 

Szkło 2) co trzynaście tygodni  cały rok 

Metale i tworzywa sztuczne 3) co cztery tygodnie  cały rok 

Bio 4) co cztery tygodnie  cały rok 

Resztkowe 5) co cztery tygodnie  cały rok 

  

Załącznik do „Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na terenie gmin  

– uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych”,  

stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/118/2017   

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca  

z dnia 29 września 2017 r. 

 


