
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
 
Wójt Gminy Choczewo informuje, że w okresie marzec–kwiecień 2021r. na terenie Gminy Choczewo, 
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). 
 

NALEŻY ZGŁOSIĆ NIERUCHOMOŚĆ, Z KTÓREJ MA NASTĄPIĆ WYWÓZ !!! 

BRAK ZGŁOSZENIA = BRAK ODBIORU ! 

Telefon do zgłoszenia odbioru odpadów 58 572 39 13 (wew. 209) 

Odpady będą obierane przez firmę USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI, 
ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno ,tel. 796 322 348 

Data Miejscowość 

31.03.2021 
(ŚRODA) 

CHOCZEWO, LUBLEWO,LUBLEWKO, STARBIENINO, CHOCZEWKO 

06.04.2021 
(WTOREK) 

ŁĘTOWO, ŁĘTÓWKO, SŁAJKOWO, GARDKOWICE, KARCZEMKA 
GARDKOWSKA, ŻELAZNO, KUROWO, PRZEBENDOWO, PRZEBENDÓWKO, 
BORKOWO, BORKÓWKO, ZWARTOWO, ZWARTÓWKO, ZWARCIENKO, 
GOŚCIĘCINO 

07.04.2021 
(ŚRODA) 

 

LUBIATOWO,KOPALINO,KIERZKOWO, KARCZEMKA KIERZKOWSKA, OSIEKI 
LĘBORSKIE, JACKOWO Osiedle k. Kopalina 

08.04.2021 
(CZWARTEK) 

OSETNIK (STILO) SASINO, CIEKOCINO, CIEKOCINKO, SŁAJSZEWO, 
SŁAJSZEWKO, BIEBROWO, JACKOWO 

 
UWAGA!!!  ZUŻYTY  SPRZĘT ELEKTRYCZNY  I  ELEKTRONICZNY  MUSI  BYĆ  ODDANY  W  

CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI! 
 

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 (np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.), 

- elementy wyposażenia mieszkań (np.: dywany, wykładziny, materace, pierzyny), 

- meble ogrodowe drewniane i z tworzyw sztucznych, 

- sprzęt sportowy dużych rozmiarów, zabawki dla dzieci, wózki itp 

- urządzenia sanitarne (np.: wanny, muszle, zlewozmywaki),  

- zużyty sprzęt AGD i RTV (np.: pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory,  

komputery itp.),  

- stolarka okienna i drzwiowa, 

- zużyte opony. 

Zbiórce NIE podlegają: 

- odpady niebezpieczne (np.: farby, lakiery, środki ochrony roślin), 

- odpady budowlane (np.: gruz, wełna mineralna, styropian), 

- części samochodowe, 

- odpady pochodzenia rolniczego oraz z prowadzenia działalności gospodarczej, 

- odpady zawierające azbest. 


