






OPŁATA POBRANA : STAWKA

- Od mieszkańca gospodarującego odpady w sposób selektywny (SEGREGACJA) 24 zł os./mies.

- Od mieszkańca kompostującego bioodpady ( dot. zabudowań jednorodzinnych) 23 zł os./mies.

- Od mieszkańca gospodarującego odpady w sposób nieselektywny (BRAK SEGREGACJI)* 96 zł os./mies.

- Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - SEGREGACJA

191,90 zł ** - opłata ryczałtowa - kwota liczona 
od   domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe- BRAK SEGREGACJI *

767,60 zł ** - opłata ryczałtowa - kwota liczona 
od   domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( np. 
działalność gospodarcza) -SEGREGACJA

a) za pojemnik na odpady zmieszane -120 l- 24,94 zł
b) za pojemnik na odpady zmieszane – 240 l- 49,88 zł
c) za pojemnik na odpady zmieszane 1100 l –228,61 zł
d) za worek na odpady segregowane o pojemności 120 
l ( bioodpady zielone, szkło, papier, metale i tworzywa 
sztuczne) – 24,94 zł 
e) za worek na odpady segregowane o pojemności 35l 
(bioodpady kuchenne) – 7,27 zł

- Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( np. 
działalność gospodarcza) – BRAK SEGREGACJI* 

a) za pojemnik na odpady zmieszane -120 l- 99,76 zł
b) za pojemnik na odpady zmieszane – 240 l- 199,52 zł
c) za pojemnik na odpady zmieszane 1100 l –914,44 zł
d) za worek na odpady segregowane o pojemności 120 
l ( bioodpady zielone, szkło, papier, metale i tworzywa 
sztuczne) –99,76 zł 
e) za worek na odpady segregowane o pojemności 35 l 
(bioodpady kuchenne) - 29,08 zł













W spotkaniach od 18 do 22 lipca uczest-
niczyło łącznie 58 osób. Sołtysi, przed-
stawiciele władz gminy i jej jednostek 
organizacyjnych oraz reprezentanci or-
ganizacji pozarządowych działających 
na rzecz społeczności gminy Choczewo.

W Urzędzie Gminy omawiane były 
projekty poświęcone dziedzictwu kul-
turowemu i przyrodniczemu, miejscom 
aktywności lokalnej, inicjatywom spo-
łecznym, rozwojowi dzieci i młodzieży 
oraz bezpieczeństwu.

Pomysły na przedsięwzięcia były oce-
niane i wybierane w trakcie dyskusji. 
Ze  wsparcia ma skorzystać gmina, 
wszystkie 14 sołectw i kilkanaście orga-
nizacji pozarządowych. Swoje projekty 
zgłosiły m.in. szkoły, Gminny Ośrodek 
Kultury i Biblioteka, Ochotnicze Stra-
że Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, 
klub Latarnik czy Choczewski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku. 

Przygotowane projekty to efekt trwa-
jącej od kilku miesięcy współpracy 
społeczności Choczewa z przedstawi-
cielami inwestorów morskich farm wia-
trowych – spółek: PGE Baltica z Gru-
py PGE i Ørsted Polska, Baltic Power 
(PKN Orlen i Northland Power) oraz 
Ocean Winds. 

KILKADZIESIĄT PROJEKTÓW 
REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA 
W RAMACH PROGRAMU „CHOCZEWO. 
GMINA NAPĘDZANA WIATREM”

Po pięciu lipcowych spotkaniach Zespół ds. projektów 
prospołecznych zarekomendował 44 przedsięwzięcia 
do sfinansowania przez inwestorów morskich farm 
wiatrowych. Projekty zostały zgłoszone przez 
mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz jednostki 
organizacyjne gminy.

Za przygotowanie i realizację programu 
„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” 
odpowiadają inwestorzy morskich farm wia-
trowych, spółki: PGE Baltica z Grupy PGE 
i Ørsted Polska, Baltic Power (PKN Orlen 
i Northland Power) oraz Ocean Winds. 

Od marca do maja organizatorzy programu 
przeprowadzili w gminie Choczewo blisko 
80 wywiadów, warsztatów i spacerów ba-
dawczych. W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Choczewie, 10 czerwca, odbyły się 
warsztaty, podczas których wszystkie zain-
teresowane programem osoby mogły wziąć 
udział w dyskusji i podsumowaniu wniosków 
z przeprowadzonych badań. Łącznie w spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 40 osób,  które 
pracując w podgrupach, omawiały pomysły 
i potrzeby lokalnej społeczności w podziale 
na następujące obszary tematyczne: ini-
cjatywy społeczne, rozwój społeczny, bez-
pieczeństwo, miejsca aktywności lokalnej, 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz 
rozwój dzieci i młodzieży.

Ponadto w dniach 11 i 12 czerwca oraz 20, 
21 i 22 czerwca we wszystkich sołectwach 
gminy Choczewo zorganizowano punkty 
konsultacyjne, w których można było poroz-
mawiać o przyszłych projektach i złożyć kar-
ty pomysłów. Swoje propozycje można też 
było przesyłać mailowo do organizatorów 
programu. Do 26 czerwca zainteresowani 
złożyli ich łącznie kilkadziesiąt. Wsparcie 
na realizację zaproponowanych projektów 
będą mogły otrzymać wszystkie organizacje, 

WARSZTATY I PUNKTY KONSULTACYJNE 
W RAMACH PROGRAMU 
CHOCZEWO. GMINA NAPĘDZANA WIATREM

Warsztaty w szkole w Choczewie i punkty konsultacyjne 
w każdym z sołectw naszej gminy – tak rozpoczął się kolejny 
etap programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. 
Do 26 czerwca można było składać karty z pomysłami 
dotyczącymi projektów, na realizację których będzie można 
uzyskać wsparcie. Zainteresowanie programem jest duże. 
Łącznie mieszkańcy gminy złożyli kilkadziesiąt kart.
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Wcześniej – od marca do kwietnia – or-
ganizatorzy programu przyglądali się 
lokalnym potrzebom. Przeprowadzili 
w gminie Choczewo blisko 80 wywia-
dów, warsztatów i spacerów badaw-
czych. 10 czerwca odbyło się spotkanie, 
podczas którego ponad 40 osób wzięło 

udział w dyskusji i podsumowaniu wnio-
sków z przeprowadzonych badań. 11 i 12 
czerwca oraz 20, 21 i 22 czerwca we 
wszystkich sołectwach gminy Choczewo 
zorganizowano punkty konsultacyjne, 
w ramach których mieszkańcy składali 
karty pomysłów. 

Strona internetowa Programu:
www.gmina-napedzana-wiatrem.pl

Pytania dotyczące Programu można 
kierować pod adres: 
kontakt@gmina-napedzana-wiatrem.pl

Za budowę morskich farm wiatrowych oraz finansowanie programu 
„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” odpowiadają inwestorzy 
morskich farm wiatrowych, spółki: PGE Baltica i Ørsted Polska, 
Baltic Power (PKN Orlen i Northland Power) oraz Ocean Winds.

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednym z elementów 
transformacji energetycznej. Zgodnie z Polityką Energetyczną 
Polski do 2040 r., moc wytwarzana przez morskie farmy wiatrowe 
w polskiej części Morza Bałtyckiego ma osiągnąć poziom do 11 GW. 
To około 20% aktualnych mocy wytwórczych naszego kraju.

Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze stanie się liderem 
w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. To ogromna szansa 
dla regionu.

Za przygotowanie i realizację programu 
„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” 
odpowiadają inwestorzy morskich farm wia-
trowych, spółki: PGE Baltica z Grupy PGE 
i Ørsted Polska, Baltic Power (PKN Orlen 
i Northland Power) oraz Ocean Winds. 

Od marca do maja organizatorzy programu 
przeprowadzili w gminie Choczewo blisko 
80 wywiadów, warsztatów i spacerów ba-
dawczych. W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Choczewie, 10 czerwca, odbyły się 
warsztaty, podczas których wszystkie zain-
teresowane programem osoby mogły wziąć 
udział w dyskusji i podsumowaniu wniosków 
z przeprowadzonych badań. Łącznie w spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 40 osób,  które 
pracując w podgrupach, omawiały pomysły 
i potrzeby lokalnej społeczności w podziale 
na następujące obszary tematyczne: ini-
cjatywy społeczne, rozwój społeczny, bez-
pieczeństwo, miejsca aktywności lokalnej, 
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz 
rozwój dzieci i młodzieży.

Ponadto w dniach 11 i 12 czerwca oraz 20, 
21 i 22 czerwca we wszystkich sołectwach 
gminy Choczewo zorganizowano punkty 
konsultacyjne, w których można było poroz-
mawiać o przyszłych projektach i złożyć kar-
ty pomysłów. Swoje propozycje można też 
było przesyłać mailowo do organizatorów 
programu. Do 26 czerwca zainteresowani 
złożyli ich łącznie kilkadziesiąt. Wsparcie 
na realizację zaproponowanych projektów 
będą mogły otrzymać wszystkie organizacje, 

WARSZTATY I PUNKTY KONSULTACYJNE 
W RAMACH PROGRAMU 
CHOCZEWO. GMINA NAPĘDZANA WIATREM

Warsztaty w szkole w Choczewie i punkty konsultacyjne 
w każdym z sołectw naszej gminy – tak rozpoczął się kolejny 
etap programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. 
Do 26 czerwca można było składać karty z pomysłami 
dotyczącymi projektów, na realizację których będzie można 
uzyskać wsparcie. Zainteresowanie programem jest duże. 
Łącznie mieszkańcy gminy złożyli kilkadziesiąt kart.
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instytucje i podmioty, które działają dla 
społeczności Gminy Choczewo i mają po-
mysł spójny z celami programu „Choczewo. 
Gmina Napędzana Wiatrem”. Wśród nich 
są zarówno  gmina, gminne jednostki or-
ganizacyjne, jak i fundacje, stowarzyszenia 

i przedsiębiorstwa społeczne działające na 
terenie gminy Choczewo. Swoje karty złoży-
ły m.in. szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury 
i Biblioteka, a także sołectwa i poszczegól-
ne stowarzyszenia, w tym m.in. ochotnicze 
straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. 

Oprócz kart pomysłów mieszkańcy mogą 
również zgłaszać się do zespołu ds. projek-
tów prospołecznych. W dniach 18-22 lipca 
zespół ten przeanalizuje zgłoszone pomysły 
i wspólnie wypracuje projekty, które będą 
mogły zostać zrealizowane w ramach pro-
gramu. 

Strona internetowa Programu:
www.gmina-napedzana-wiatrem.pl

Pytania dotyczące Programu można 
kierować pod adres: 
kontakt@gmina-napedzana-wiatrem.pl

Za budowę morskich farm wiatrowych oraz finansowanie programu 
„Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” odpowiadają inwestorzy 
morskich farm wiatrowych, spółki: PGE Baltica i Ørsted Polska, 
Baltic Power (PKN Orlen i Northland Power) oraz Ocean Winds.

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednym z elementów 
transformacji energetycznej. Zgodnie z Polityką Energetyczną 
Polski do 2040 r., moc wytwarzana przez morskie farmy wiatrowe 
w polskiej części Morza Bałtyckiego ma osiągnąć poziom do 11 GW. 
To około 20% aktualnych mocy wytwórczych naszego kraju.

Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze stanie się liderem 
w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. To ogromna szansa 
dla regionu.
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