
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, tj. 

od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku, na których znajduje się 

domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe.  

 

Zarząd Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie, działając na podstawie art. 6c 

ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2021 r., poz. 888 ze zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie 

zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 

których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na okres od 01.06.2022 r. do 31.05.2025 r. 

 

W związku z powyższym, wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej 

informacji na: 

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania 

odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z 

tego systemu na podstawie tego oświadczenia; 

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których 

mowa w ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez Związek, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. 

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie 

obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna 

nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, i nie mogą być odwołane 

przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje 

gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do 

oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. 

Zgodnie z Uchwałą nr XII/50/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z 

dnia 19 października 2021 r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zorganizowanym przez Celowy Związek 

Gmin SGO5 systemem odbioru odpadów komunalnych – postanowiono o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku, na których znajduje 

się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W związku z powyższym tylko wyżej wskazane podmioty są uprawnione do złożenia 

przedmiotowego oświadczenia. 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w 

Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www.sgo5.pl oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w 

siedzibie Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie (ul. Kościuszki 77, 66-540 Stare 

Kurowo). 

http://www.sgo5.pl/
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