
 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
 
Wójt Gminy Choczewo informuje, że w okresie październik- listopad 2020r. na terenie Gminy Choczewo, 
zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych (nie dotyczy podmiotów gospodarczych). 
 

UWAGA!!!  ZUŻYTY  SPRZĘT ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY  MUSI  BYĆ  ODDANY  W  
CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI! 

 
Odpady będą obierane przez Firma Dariusz Godula, 84-210 Sasino ul. Morska 37 (782 813 734) 
 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość wg następującego harmonogramu: 

Data Miejscowość 

24.10.2020 
(sobota) 

Lublewo, Lublewko, Starbienino, Choczewko 

Choczewo: Pucka, Pierwszych Osadników, Wojska Polskiego, Piwna, Szkolna, 
Kowalewskiego, Krótka, Bałtycka 

31.10.2020 
(sobota) 

Łętowo, Łętówko, Słajkowo, Gardkowice, Karczemka Gardkowska 

Choczewo: Chmielna, Kusocińskiego, Kościuszki, Prusa, Reymonta, Mickiewicza, 
Konopnickiej, Matejki, Ogrodowa, Łąkowa, Łowiecka, Lisia, Różana, Świerkowa, 
Osada Leśna, Jeziorna 

07.11.2020 
(sobota) 

 

Żelazno, Kurowo, Przebendowo, Przebendówko, Borkowo, Borkówko, Zwartowo, 
Zwartówko, Zwarcienko, Gościęcino 

14.11.2020 
(sobota) 

Lubiatowo, Kopalino, Kierzkowo, Karczemka Kierzkowska, Osieki Lęborskie, 
Jackowo Osiedle k. Kopalina 

21.11.2020 
 (sobota) 

Osetnik (Stilo), Sasino, Ciekocino, Ciekocinko, Słajszewo, Słajszewko, Biebrowo, 
Jackowo 

 
Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie. Odpady należy wystawiać do godz. 
7:00 ustalonego dnia przed bramami posesji lub obok nich, w miejscach umożliwiających dojazd 
samochodem ciężarowym. Dopuszcza się wystawienie odpadów na dzień przed planowanym terminem, w 
taki sposób aby nie tarasować chodników i nie utrudniać ruchu drogowego.  

Zbiórce podlegają: 

- meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.), 

- elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny), 

- meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 

- sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci, wózki i chodziki 

dziecięce, 

- urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki),  

- zużyty sprzęt AGD i RTV (pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, komputery 

itp.),  

- stolarka okienna i drzwiowa, 

- zużyte opony. 

Zbiórce NIE podlegają: 

- odpady niebezpieczne (farby, lakiery, środki ochrony roślin), 

- odpady budowlane (gruz, wełna mineralna, styropian), 

- części samochodowe, 

- odpady pochodzenia rolniczego oraz z prowadzenia działalności gospodarczej, 

- odpady zawierające azbest. 


