HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2018 ROKU
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH - ZABUDOWA JEDNORODZINNA
REGION V
ulice: Grażyny Bacewicz, Czesława Niemena, Gryfitów, Mieczysława Karłowicza, Krzysztofa Komedy, Muzyczna, Ogińskiego, Tadeusza Nalepy, Piastów, Tadeusza Sygietyńskiego,
Karola Szymanowskiego, Zwycięstwa.

Nieruchomości zamieszkałe - zabudowa jednorodzinna *
Data odbioru
5,19 stycznia
13,27 kwietnia
6,20 lipca
12,26 października

2,16 lutego
11,25 maja
3,17,31 sierpnia
9,23 listopada

2,16,30 marca
8,22 czerwca
14,28 września
7,21 grudnia

10,24 stycznia
3,17,31 października

7,21 lutego
2,16,30 maja
8,22 sierpnia
14,28 listopada

7,21 marca
13,27 czerwca
5,19 września
12,27 grudnia

Papier

16 stycznia
10 kwietnia
3 lipca
9 października

13 lutego
8 maja
14 sierpnia
6 listopada

13 marca
5 czerwca
11 września
4 grudnia

Szkło

22 stycznia
16 kwietnia
23 lipca
15 października

19 lutego
14 maja
20 sierpnia
12 listopada

19 marca
11 czerwca
17 września
10 grudnia

5,19 stycznia
6,13,20,27 kwietnia
6,13,16,20,27,30 lipca
5,12,19,26 października

2,16 lutego
4,7,11,18,21,25 maja
3,10,13,17,24,27,31 sierpnia
9,23 listopada

2,16,30 marca
1,4,8,15,18,22,29 czerwca
7,10,14,21,24,28 września
7,21 grudnia

Odpady niesegregowane
(zmieszane)

Metale i tworzywa sztuczne,
4,18 kwietnia
(w tym opakowania wielomateriałowe) 11,25 lipca

Bio
(odpady ulegające biodegradacji)

*Odbiór odpadów komunalnych powstałych w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej (nieruchomość mieszana)
następuje zgodnie z częstotliwością odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, po telefonicznym zgłoszeniu pod numerem tel. 943123213

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawianie pojemników i worków przed posesję najpóźniej do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadu.
Zakład Wywozu Nieczystości ''Ład-San'' s.c. w 2018 r. będzie odbierał wystawione odpady w pojemnikach i workach oznakowanych (kolorem i napisem) zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Białogard i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Zakład Wywozu Nieczystości "Ład-San" s.c. 78-200 Białogard ul. Ustronie Miejskie 1 tel. 943123213 (więcej informacji na www.ladsan.witryna.info)

