OPŁATA ROCZNA RYCZAŁTOWA ZA 2018 ROK –
informacja dot. właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych ma cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku
UWAGA!!! WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY W 2017 ROKU ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE MUSZĄ PONOWNIE SKŁADAĆ DEKLARACJI W 2018 ROKU.
Złożona deklaracja obowiązuje do czasu zmiany danych zawartych w deklaracji, np. związanych ze zbyciem
nieruchomości, zmianą sposobu zbierania odpadów.

OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY – powstaje zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U.
z 2017r., poz.1289 z późn. zm.) oraz stosownymi aktami prawa miejscowego obowiązującymi na terenie gminy
Choczewo. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Rada Gminy
Choczewo uchwaliła od 1 stycznia 2017 roku, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Właściciele nieruchomości, o których mowa powyżej są zobowiązani do ponoszenia opłaty ryczałtowej na rzecz gminy,
na której położone są ich nieruchomości.
W związku z powyższym Wójt Gminy Choczewo, informuje o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy tego nie uczynili.
Druki deklaracji dostępne w Urzędzie Gminy (pokój nr 11) oraz na stronie internetowej Gminy Choczewo w zakładce
„Ochrona Środowiska – Gospodarka odpadami”.

•
•

Ryczałtowa stawka opłaty na terenie gminy Choczewo wynosi:
160,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
280,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ryczałtowa stawka opłaty jest stawką roczną, bez ustalania okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego
czasu wytwarzania na niej odpadów czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Nie jest możliwe jej
proporcjonalne obniżanie za okresy, w których wywóz odpadów nie był świadczony.
Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie po złożeniu do tut. Urzędu deklaracji, zgodnie z terminami
określonymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
Opłatę roczną ryczałtową wskazaną w deklaracji należy wnosić bez wezwania, za cały rok, na rachunek Urzędu Gminy
Choczewo, prowadzony przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie, na konto: 72 8350 0004 2600 0185 2000
0150, do 30 czerwca.

