
Włączenie do systemu gminnego nieruchomości niezamieszkałych 

 

 

Informujemy, że Rada Gminy Choczewo podjęła uchwałę o objęciu systemem gminnym 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od 1 

stycznia 2021r. Zgodnie z art. 6c ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2021 poz. 888) rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

Uchwała, o której mowa, może dotyczyć wszystkich właścicieli nieruchomości lub właścicieli 

określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest prowadzony 

określony rodzaj działalności.  

W związku z powyższym Rada Gminy Choczewo postanowiła o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, z wyłączeniem cmentarzy.  

Opłata stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 

oraz stawki opłaty.  

Wysokość stawki reguluje uchwała nr XLI/301/2021 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 

listopada 2021r (Dz. U. 2021 poz. 4592). Opłatę za gospodarowanie odpadami, właściciele 

nieruchomości, o których mowa powyżej, zobowiązani są wnosić za każdy miesiąc z góry, do 

ostatniego dnia każdego miesiąca.  

W przypadku tych nieruchomości segregacja również jest obowiązkowa.  

Stawki kształtują się następująco: 

za pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l – 24,94 złotych, 

za pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 240 l -   49,88 złotych, 

za pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 1100 l –228,61 złotych, 

za worek na odpady segregowane o pojemności 120 l –24,94 złotych, 

za worek na odpady segregowane o pojemności 35 l –7,27 złotych. 

Zgodnie z art. 6c ust. 2c przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości 

wyrażonej w formie pisemnej. Aby przystąpić do gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne, powinni złożyć deklarację oraz wyrazić pisemną zgodę na włączenie do 

systemu.  

Druki dostępne będą w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Choczewie.  

 


