
              Odpadów niebezpiecznych, medycznych, elektrośmieci, surowców,  bio           

oraz odpadów budowlano-rozbiórkowych i remontowych. 

 

 

W przypadku problemu z odbiorem odpadów – zadzwoń 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA GMIN I MIAST: 

PUK Starkom Sp. z o.o. ul. Tczewska 22, Starogard Gd. 
gm. Bobowo, Lubichowo, Starogard Gd., Zblewo oraz m. Starogard Gd 

tel. 58 562 33 68 

Sita Północ Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, Kościerzyna 
gm. Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Nowa Karczma, Osiek, Przywidz, Skórcz, 
Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, m. Kościerzyna i Skórcz, 

tel. 58 686 71 77 

GPK Skarszewy Sp. z o.o ul Gdańska 6, Skarszewy 
gm. Skarszewy 

tel. 58 588 06 92 

Koltel s.c. ul. Droga Owidzka 2a, Starogard Gd. 
gm. Kaliska, Osieczna oraz m. Czarna Woda 

tel. 58 561 10 91 

Opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe, takie jak: 
opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetykach,  folie, 
doniczki, zakrętki od butelek i innych opakowań, styropian opakowaniowy; 
- makulatura - gazety, zeszyty, książki, pudełka z kartonu, opak. papierowe, tektura; 
- tekstylia, odzież - tkaniny, ubrania, itp.;                                                                                

- szkło opakowaniowe - butelki, słoiki itp.;                                                                           

- metale - puszki po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, inne opakowania 

metalowe, zakrętki od słoików i butelek, puste opakowania po dezodorantach, 

garnki, narzędzia, drobny złom itp. 

     Zabrudzonego, mokrego i zatłuszczonego papieru, worków po nawozach,    
      materiałach budowlanych, tapet, reflektorów, monitorów, ceramiki, porcelany, szyb, 

luster, żarówek, szkła żaroodpornego, pieluch jednorazowych, zniczy z zawartością 
wosku, termometrów, strzykawek, rękawiczek jednorazowych itp. 

 

Odpady kuchenne powstające  w gospodarstwie domowym takie jak:               

- pozostałości potraw i produktów;                     

- resztki warzyw i owoców; 

- rośliny domowe;      

 - kwiaty cięte i doniczkowe itp.;                                                

Odpady tzw. zielone, pochodzące z pielęgnacji ogródków oraz terenów 

zielonych, takie jak rośliny, trawa, chwasty, liście, pozostałości po 

przycięciu drzew i krzewów itp.  
 

Odpady z tworzyw sztucznych i szkła, które nie są opakowaniami,  
- ceramikę (porcelanę, naczynia, talerze, doniczki);  
- popiół z pieców i kominków; 
- pieluchy jednorazowe; 
- odpady higieniczne; 
- prospekty; 
- foliowane i lakierowane katalogi; 
- powstające w gospodarstwie domowym odpady kuchenne frakcji stałej      

pochodzenia zwierzęcego np. kości, ości, resztki mięsa. 

           Resztek jedzenia zwłaszcza kości, ości, mięsa, oleju jadalnego,  płynnych odpadów 

kuchennych, odchodów zwierząt, popiołu, leków, ziemi i kamieni,                                    

płyt wiórowych, niebezpiecznych itp. 

 Związek Gmin Wierzyca 
ul. Zblewska 18 

83-200 Starogard Gd.  
www.zgwierzyca.pl 

e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl     
Tel/fax: 58 562 19 97 sekretariat 

 
 

Związek Gmin Wierzyca 

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych 
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