
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

CZW PT SOB ND PON WT ŚR CZW PT SOB ND PON WT ŚR CZW PT SOB ND PON WT ŚR CZW PT SOB ND PON WT ŚR CZW PT SOB

NiP PiT NiP PL NiP NiP PL

SZ ŻiP BIO

WG

NiP - niesegregowane i pieluchy ŻiP - żużle i popioły PL - plastik i tworzywa sztuczne SZ - szkło

PiT - papier i tektura BIO - odpady biodegradowalne WG - odpady wielkogabarytowe

Odpady komunalne należy wystawiać przed posesję w dniu określonym w harmonogramie do godz. 06:00.

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne oraz popiół wystawione przed posesję w worku nie podlegają odbiorowi.

Dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych w pojemnikach lub w workach z logo ZGK Ustka opatrzonych kodem kreskowym przypisanym do danej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów mogą pobrać nieodpłatnie 44 worki na frakcje segregowane odpadów komunalnych.

W przypadku nie wystawienia pojemnika lub worka na odpady segregowane przed posesję lub wystawienia poza terminem odbioru odpady nie podlegają odbiorowi.

W przypadku gdy odpady zgromadzone zostaną poza pojemnikiem lub workiem do segregacji odpady nie podlegają odbiorowi.

Worki można pobrać lub zakupić: w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce na ul. Wiejskiej 7 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00 

i w każdą środę na ul. Marynarki Polskiej 87 A  w godz. 10.00 - 13.00.

Odpady segregowane, które zostaną wystawione przez właściciela nieruchomości w worku bez logo ZGK Ustka i bez indywidualnego kodu kreskowego przypisanego do danej nieruchomości 

zostaną odebrane jako odpady zmieszane i przypisane do nieruchomości, przy której zostaną wystawione.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych III 2018 - zabudowa jednorodzinna

Ulice: 

Beniowskiego, Dworcowa, Kaszubska, Kosynierów, Kościelna, Marynarki Polskiej, Mała, Nadmorska, Perłowa, Pomorska, Portowa, Sprzymierzeńców, Zaruskiego 

MARZEC 2018

Dzień 

miesiąca

Odpad

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów mogą zakupić worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w cenie 1,50 zł / szt.


