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Choczewo, dnia 29.10.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA
„CZYSTE PLAŻE W GMINIE CHOCZEWO”

Gmina Choczewo jako jedyna w Powiecie Wejherowskim posiada dostęp do morza. Jest
to aż 17 km linii brzegowej ulokowanej w nadmorskich miejscowościach Lubiatowo, Kopalino,
Słajszewo, Sasino ( Stilo). Ten fakt powoduje, że wymienione miejscowości cieszą się największym
zainteresowaniem turystów w sezonie letnim i z tego względu zostały objęte szczególną dbałością
o czystość plaż, ochronę wód oraz lasów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie morza.
Pierwszym krokiem podjętym w celu realizacji zadania było zawarcie porozumienia
z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie oraz zobowiązanie go do sprzątania
wyznaczonych w porozumieniu odcinków plaż oraz wejść na plaże. Dodatkowo GZGK zostało
zobligowane do ustawienia odpowiedniej ilości urządzeń na odpady. W zależności od intensywności
okresu turystycznego zróżnicowano częstotliwość odbioru odpadów z wyznaczonych miejsc oraz ilość
ulokowanych tam urządzeń na odpady. W trakcie trwania szczytu sezonu turystycznego, czyli
od czerwca do sierpnia śmieci wywożone były codziennie, a najbardziej oblegane wejścia oraz odcinki
plaż zaopatrzone zostały w większe ilości urządzeń na odpady (ok 10 sztuk na jednym odcinku).
W pozostałym czasie objętym porozumieniem i w czasie zmniejszonego ruchu turystycznego
w stosunku do okresu jesienno-zimowego wywożenie odpadów z wyznaczonych miejsc odbywało
się z raz w tygodniu.
Porozumienia, o których mowa w sprawozdaniu to porozumienia zawarte między Gminą
Choczewo, a Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Choczewie. Pierwsze porozumienie
zawarto w dniu 04.05.2021 oraz nadano mu numer P/06/2021. Opiewa ono na łączną kwotę 50 000 zł,
płatną w czterech ratach :
•

Do 31.05.2021 – kwota 10 000 zł

•

Do 30.06.2021 – kwota 10 000 zł

•

Do 31.07.2021 – kwota 20 000zł
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•

Do 15.08.2021 – kwota 10 000 zł.

Drugie porozumienie zawarto w dniu 13.08.2021 oraz nadano mu numer P/08/2021, na łączną kwotę
30 000 zł, płatną w dwóch ratach:
•

Do 15.09.2021 – kwota 15 000 zł

•

Do 15.10.2021 – kwota 15 000 zł.

Ilość zebranych od czerwca do października bieżącego roku odpadów wynosi 32,7000 Mg. Szacuje
się, że liczba osób wrzucających śmieci do ulokowanych w ramach zadania urządzeń na odpady wynosi
około 23 tysiące. Podczas planowania efektu ekologicznego założono, że liczba zebranych odpadów
drastycznie wzrośnie. Dysproporcja między planowanym efektem ekologicznym, a osiągniętym wynika
z faktu, iż w 2020 roku plaże były znacznie mocniej oblegane z powodu zamknięcia granic
międzynarodowych w wyniku pandemii COVID-19. Dodatkowym czynnikiem jest posiadanie danych
z różnych okresów czasu, w 2020 roku wzięto pod uwagę cały rok, natomiast w 2021 okres czerwiec –
październik, który objęto porozumieniami. W związku z powyższym zrealizowanie zamierzonego
efektu uważa się za osiągnięte.
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