INFORMACJA O ZASADACH GOSPADAROWNIA ODPADAMI
NA TERENIE GMINY KAMIEŃ POMORSKI
W dniu 1 lipca 2013 r. weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmuje gmina. Na terenie gminy Kamień Pomorski odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim. Odpady zebrane z terenu naszej gminy przekazywane są do stacji przeładunkowej w Mokrawicy, skąd trafiają do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami (RZGO) w Słajsinie.
Obowiązkiem złożenia deklaracji objęci są właściciele nieruchomości zamieszkałych, tj.: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością.
Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, tj.: instytucje, banki, szkoły, punkty handlowe i gastronomiczne, przedsiębiorstwa obowiązują „stare zasady”. Zobowiązani są oni złożyć w gminie oświadczenie o posiadaniu umowy z dowolną firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Kamień Pomorski.
Informacje odnośnie rejestru można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr tel.: 913821142 (wewn. 980).
Nieruchomości mieszane, czyli takie, gdzie w części zamieszkują mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza, mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na część zamieszkałą. Natomiast na część, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, mają
obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą, który będzie odbierał odpady powstające podczas prowadzenia działalności.
Co to jest deklaracja o wysokości opłaty i do czego służy?
Deklaracja jest dokumentem określającym: a) liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, b) sposób gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny), c) wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Służy do wyliczenia miesięcznej opłaty za wywóz odpadów zgodnie z przyjętą stawką.
SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY ZA ŚMIECI:
Na terenie gminy Kamień Pomorski opłatę stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących (nie zameldowanych) daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Co, jeśli nastąpi zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość?
W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, będących podstawą do ustalenia opłaty, właściciel jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłata w zmienionej wysokości będzie naliczana za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Mieszkaniec zgodnie z zadeklarowaną liczbą osób sam wylicza wysokość opłaty, tj.: liczba mieszkańców x stawka opłaty = wysokość opłaty
Opłat należy dokonywać bez wezwania do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego ona dotyczy, w kasie (w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku) Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na konto: Nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010. W rubryce „tytułem” należy wpisać adres
nieruchomości, której dotyczy wpłata z dopiskiem – opłata za śmieci.
Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
Niezłożenie deklaracji lub wątpliwości co do poprawności danych w niej zawartych, będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. zm.), na mocy której Burmistrz Kamienia
Pomorskiego określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Deklaracja jest podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229. poz. 1954 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nie uiścił opłaty albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej Burmistrz określi w drodze decyzji, wysokość zaległości.
RODZAJE I CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW:
a) zmieszane odpady komunalne (pojemniki): –
1 raz w tyg. na terenach miejskich bez względu na rodzaj zabudowy, zgodnie z załączonym harmonogramem
2 razy w miesiącu na terenach wiejskich bez względu na typ zabudowy, zgodnie z załączonym harmonogramem.
b) segregowane:
c) odbiór nie mniejszy niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe - zbierane są z częstotliwością nie mniejszą niż cztery razy w roku (1 raz w kwartale). Terminy odbioru odpadów zostaną podane osobną informacją w Urzędzie Miasta i Gminy.
JAK SEGREGOWAĆ:
Dla właścicieli posesji jednorodzinnych dostępne są worki (cena worka 0,40 zł brutto/szt.) na odpady gromadzone w sposób selektywny. Worki sprzedaje firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Szczecińska 2 w Kamieniu Pomorskim.
Firma odbierając odpady komunalne zobowiązana jest do kontrolowania prawidłowej segregacji. Jeżeli podczas odbioru odpadów zostanie stwierdzone naruszenie zasad segregacji w takich przypadkach zostanie naliczona stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Worki oraz pojemniki na odpady powinny być łatwo
dostępne lub wystawiane w dniu odbioru odpadów.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
Na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Szczecińskiej 2 w Kamieniu Pomorskim działa bezpłatny punkt selektywnej zbiórki odpadów. Odpady dostarczane do PSZOK mieszkańcy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.
Odpady można dostarczać w dni robocze w godzinach od godziny 7°°do 15°°.
W PSZOK przyjmowane są: przeterminowane leki, baterie i przenośne akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, olejach), zużyte opony, odpady zielone, świetlówki.
Odpady budowlane i rozbiórkowe – odpłatnie (kontener).
UWAGA: W dniu 14 czerwca 2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Uchwała Nr XLIII/577/13). Po wejściu w życie uchwały, tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego (z mocą od 1 lipca 2013 r.), obowiązywać będą następujące stawki:
- odpady zbierane w sposób selektywny:
- odpady zbierane w sposób nieselektywny:
a) 11,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 1 - 2 osoby,
a) 19,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 1 - 2 osoby,
b) 10,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 3 - 4 osoby,
b) 17,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 3 - 4 osoby,
c) 9,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 5 - 6 osób,
c) 16,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 5 - 6 osób,
d) 8,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 7 - 8 osób,
d) 15,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 7 - 8 osób,
e) 7,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 9 i więcej osób.
e) 14,00 zł – od mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej przez – 9 i więcej osób

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY
PAPIER I TEKTURA

SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Należy wrzucać:
- opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
-papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki
-papier pakowy
-gazety i czasopisma
-koperty
-prospekty, katalogi, ulotki, kalendarze i terminarze, papierowe torby i worki

Należy wrzucać:
- zgniecione puszki aluminiowe po napojach i sokach
-naczynia do gotowania
-drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych
-plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
-puszki po konserwach, pokrywki ze słoików
-zgniecione plastikowe opakowania po napojach
-plastikowe koszyki po owocach
-plastikowe opakowania po produktach spożywczych
-opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np.
szamponach, paście do zębów) itp.
-opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony po mleku, sokach itp.
-puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach np. typu PET
-plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach.

ODPADY ZIELONE
Odbierane są na zgłoszenie.

Należy wrzucać:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach
alkoholowych i olejach roślinnych)

Należy wrzucać:
- obierki warzyw i owoców
-części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte)
-trawę i liście
-drobne gałęzie drzew i krzewów
-trociny i korę drzew

Nie należy wrzucać:
- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
-papieru lakierowanego i powleczonego folią
-papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
-kartonów po mleku i napojach
-papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach
budowlanych
-tapet
-odpadów higienicznych np. pieluch jednorazowych i podpasek
-zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
-ubrań
-papieru faksowego, termicznego i przebitkowego
-segregatorów z okuciami
-kalka techniczna
-papierowych worków z odkurzaczy

Nie należy wrzucać:
- butelek i pojemników z zawartością
-plastikowych zabawek
-opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
-opakowań po olejach silnikowych
-części samochodowych
-zużytych baterii i akumulatorów
-puszek i pojemników po farbach i lakierach
-zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
-zabawek
-folii aluminiowej
-kapsli z butelek oraz metalowe i plastikowych nakrętek
-plastikowych szyb z pleksy
-opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
-

Nie należy wrzucać:
- szklanych opakowań po kosmetykach
-opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
-szyb okiennych i zbrojonych
-monitorów i lamp telewizyjnych
-termometrów i strzykawek
-ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów
-szkła stołowego, żaroodpornego, okularowego
-szyb samochodowych
-luster
-żarówek, reflektorów, świetlówek
-luksfer (pustaków szklanych)
-lamp fluorescencyjnych i neonowych
-zniczy z woskiem
-szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek porcelanowych itp.)

Nie należy wrzucać:
- resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
-oleju jadalnego
-odchodów zwierząt
-popiołu z pieca, kominka, papierosów i ch niedopałków,
tytoniu
-leków
-drewna impregnowanego
-płyt wiórowych i MDF
-ziemi i kamieni
-innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
-zepsutej przeterminowanej żywności
-resztek jedzenia w płynie
-roślin zaatakowanych chorobami

DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE w przypadku selektywnej zbiórki odpadów wyrzucamy np.: zużyte artykuły higieniczne, resztki jedzenia i inne odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym, nie nadające się do segregacji oprócz odpadów niebezpiecznych (baterii, żarówek, farb, rozpuszczalników, tuszy
do drukarek), lekarstw, drobnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
Osoby, które zadeklarowały nieselektywną zbiórkę odpadów do kosza na odpady zmieszane wrzucają wszystkie wytworzone odpady komunalne w gospodarstwie domowym oprócz odpadów niebezpiecznych (baterii, żarówek, farb, rozpuszczalników, tuszy do drukarek), lekarstw, drobnych sprzętów elektrycznych i
elektronicznych.
Należy zwracać uwagę na kolorystykę pojemników oraz opis dotyczący segregacji: niebieski – papier, żółty – plastik i metale, zielony – szkło.
Odpady zielone – worki do kupienia w PGK.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z KAMIENIA POMORSKIEGO - 2018 ROK
Dzień
tygodnia

Data odbioru
odpadów

Poniedziałek

Poniedziałek
Sobota - VII, VIII, IX

Wtorek

Środa

Piątek

Ulica
Wrzesień -3,10,17,24
Październik – 1,8,15,22,29
Listopad –5,12,19,26
Grudzień – 3,10,17,24,31

Styczeń – 2,8,15,22,29
Luty – 5,12,19,26
Marzec – 5,12,19,26
Kwiecień – 3,9,16,23,30

Maj –7,14,21,28
Czerwiec –4,11,18,25
Lipiec – 2,9,16,23,30
Sierpień – 6,13,20,27

Styczeń – 2,8,15,22,29
Luty – 5,12,19,26
Marzec – 5,12,19,26
Kwiecień –3,9,16,23,30

Maj –7,14,21,28
Czerwiec –4,11,18,25
Lipiec – 7,14,,21,28 - sobota
Sierpień – 4,11,18,25 - sobota

Styczeń – 2,9,16,23,30
Luty – 6,13,20,27
Marzec – 6,13,20,27
Kwiecień – 3,10,17,24

Maj – 2,8,15,22,29
Czerwiec – 5,12,19,26
Lipiec – 3,10,17,24,31
Sierpień – 7,14,21,28

Styczeń – 3,10,17,24,31
Luty – 7,14,21,28
Marzec – 7,14,21,28
Kwiecień –4,11,18,25

Maj – 2,9,16,23,30
Czerwiec – 6,13,20,27
Lipiec – 4,11,18,25
Sierpień – 1,8,16,22,29

Styczeń – 5,12,19,26
Luty -2,9,16,23
Marzec – 2,9,16,23,30
Kwiecień – 6,13,20,27

Maj –4,11,18,25
Czerwiec – 1,8,15,22,29
Lipiec – 6,13,20,27
Sierpień – 3,10,17,24,31

Wrzesień -1,8,15,22,29 - sobota
Październik – 1,8,15,22,29
Listopad –5,12,19,26
Grudzień-3,10,17,24,31
Wrzesień – 4,11,18,25
Październik – 2,9,16,23,30
Listopad – 6,13,20,27
Grudzień – 4,11,18
Wrzesień – 5,12,19,26
Październik – 3,10,17,24,31
Listopad – 7,14,21,28
Grudzień – 5,12,19,27
Wrzesień – 7,14,21,28
Październik – 5,12,19,26
Listopad – 2,9,16,23,30
Grudzień – 7,14,21,28

Długosza, Matejki, IV Pułku Piechoty, Konopnickiej, Norwida, Gryficka, Szczecińska,

Wolińska, Krasickiego, Nowoogrodowa, Willowa, Topolowa, Prusa - od ulicy Krasickiego, Rzemieślnicza,
Okrężna, Różana, Polna Nowoprojektowana

Klasztorna, Obrońców Warszawy, Okrzei, Plac Katedralny, Wąska, Żwirki i Wigury, Księcia Kazimierza,
Kanałowa, Skłodowskiej, Szpitalna, Mickiewicza - od ulicy Kościuszki, Żeromskiego, Dziwnowska,
Chrobrego, Dworcowa, Jedności Narodowej, Piastowa, Plac Wolności, Pocztowa, Wysockiego, Kościuszki,
Bankowa, Parkowa, Krótka, Gryfitów, Mariańska, Gancarska, Jagiełły, Sienkiewicza, Widokowa,
Moniuszki, Wojska Polskiego, Zdrojowa
Osiedle Chopina, Brzozowa, Czajkowskiego, Niemena, Jaśminowa, Kochanowskiego, Kwiatów Polnych,
Lazurowa, Lutosławskiego, Ogińskiego, Paderewskiego, Reymonta, Spokojna, Stuligrosza, Witosa,
Szymanowskiego, Warcisława, Wieniawskiego, Wspólna, Za chmurką, Żółcińska, 3 Maja, Pogodna,
Radosna
Orzeszkowej, Rejtana, Kopernika, Kilińskiego, Mieszka I, Słoneczna, Mickiewicza (od ronda),
Makuszyńskiego, Na Szuwarach, Reja, Zielona, Prusa (od ulicy Orzeszkowej), Plac Garażowy, Solskiego,
Kombatantów RP, Tęczowa, Wiśniowa

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z KAMIENIA POMORSKIEGO - 2018 ROK
Worki do segregacji odpadów trzeba kupić w PGK sp. z o.o.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SELEKTYWNYCH
Z TERENU MIASTA KAMIEŃ POMORSKI – 2018 ROK
Dzień
tygodnia
I
Środa
mc
II
Środa
mc
III
Środa
mc

Teren

Rodzaj
odpadu

ulice Kamień Pomorski

plastik

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Kamień Pomorski 2018 r.
Kwartał
Data
I
II

ulice Kamień Pomorski

szkło
III

ulice Kamień Pomorski

papier

IV

Odpady zielone odbierane będą w poniedziałki i piątki po wcześniejszym zgłoszeniu.
Worki należy wystawić do godziny 9.00 rano przed posesję.
 Terminy odbioru mogą ulec zmianie po wcześniejszym zawiadomieniu

Terminy odbioru odpadów
zostaną podane osobną
informacją w Urzędzie Miasta i
Gminy

Zainteresowani odbiorem mieszkańcy
Kamienia Pomorskiego,
proszeni są o zapisywanie się na listę podając:
imię i nazwisko, dane adresowe, rodzaj gabarytu lub sprzętu
RTV i AGD.
Zgłoszenia przyjmuje Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
w Kamieniu Pomorskim, ul. Szczecińska 2,
nr tel.: 91 38 20 550
w godz. od 7:00 do 15:00.
Zgłoszenia należy składać do dnia poprzedzającego wyznaczony
pierwszy dzień zbiórki w danym kwartale
Osoby wpisane na listę, proszone są o wystawienie w dniu
wywozu odpadów wielkogabarytowych przed posesję.
Odpady należy wystawić w godzinach rannych
do godz. 9:00 lub wieczorem - dzień wcześniej.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH
Z GMINY KAMIEŃ POMORSKI 2018 ROK
Dzień tygodnia
Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Czwartek

Piątek

Data odbioru odpadów
Styczeń – 3,16,30
Luty – 6,20
Marzec – 6,20
Kwiecień – 3,17
Styczeń – 9,23
Luty – 13,27
Marzec – 13,27
Kwiecień – 10,24
Styczeń – 3,17,31
Luty – 7,21
Marzec – 7,21
Kwiecień –4,18
Styczeń – 10,24
Luty – 14,28
Marzec – 14,28
Kwiecień – 11,25
Styczeń – 4,18
Luty – 1,15
Marzec – 1,15,29
Kwiecień – 5,19
Styczeń – 12,26
Luty – 9,23
Marzec -9,23
Kwiecień – 13,27

Miejscowość

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

Wrzesień – 4,18
Październik – 2,16,30
Listopad – 6,20
Grudzień – 4,18
Wrzesień -11,25
Październik – 9,23
Listopad – 13,27
Grudzień- 11,24
Wrzesień – 5,19
Październik – 3,17,31
Listopad – 7,21
Grudzień – 5,19
Wrzesień – 12,26
Październik – 10,24
Listopad – 14,28
Grudzień – 12,27
Wrzesień – 6,20
Październik – 4,18,31
Listopad – 15,29
Grudzień- 6,20
Wrzesień -14,28
Październik – 12,26
Listopad – 9,23
Grudzień-14,28

Trzebieszewo, Świniec,
Grębowo, Mokrawica,
Borucin
Dusin, Kukułowo,
Połchowo, Skarchowo,
Sibin, Rozwarowo,
Buszęcin, Gościsław
Wrzosowo, Radawka,
Grabowo, Żółcino
Miłachowo, Jarszewo,
Rekowo, Stawno, Jarzysław,
Górki, Kukań, Płastkowo,
Borzysław, Stawnik
Benice, Rarwino,
Śniatowo, Ganiec,
Ducino, Szumiąca, Giżkowo
Strzeżewo, Strzeżewko,
Chrząstowo, Chrząszczewo,
Chrząszczewko, Buniewice,
Rzewnowo, Rzewnówko

MIEJSCOWOŚCI ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Sibin, Kukułowo, Rozwarowo, Dusin, Połchowo,
Skarchowo, Buszęcin, Jarszewo, Miłachowo

Stawno, Borzysław, Stawnik, Rekowo, Jarzysław,
Górki, Kukań, Płastkowo, Rzewnowo, Rzewnówko
Terminy odbioru
odpadów zostaną
podane osobną
informacją w
Urzędzie Miasta i
Gminy

Benice, Śniatowo, Szumiąca, Ducino, Rarwino,
Giżkowo, Ganiec

Świniec, Trzebieszewo, Borucin, Grębowo,
Mokrawica, Kukań, Buniewice, Chrząszczewo,
Chrząszczewko

Zainteresowani odbiorem mieszkańcy wskazanych miejscowości
proszeni są o zapisywanie się na listę.
Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miejski –
Biuro Gospodarowania Odpadami
pon. – pt. 7:30-15:30
w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1,
nr tel.: 91 38 21 142 wew. 980
do dnia poprzedzającego pierwszy dzień zbiórki w danym
kwartale.
Osoby wpisane na listę proszone są o wystawienie w dniu
wywozu odpadów wielkogabarytowych
przed posesję.
Odpady należy wystawić w godzinach rannych - do godz. 9:00
lub wieczorem - dzień wcześniej.
Odpady zielone odbierane będą w poniedziałki
i piątki po wcześniejszym zgłoszeniu.
Worki należy wystawić do godziny 9.00 rano przed posesję.

Żółcino, Grabowo, Kol. Wrzosowo, Wrzosowo,
Radawka, Strzeżewo, Strzeżewko, Chrząstowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KAMIEŃ POMORSKI 2018 r.
Worki do segregacji odpadów trzeba kupić w PGK sp. z o.o.
Dzień tygodnia
Rodzaj odpadu
Miejscowość
I Wtorek
mc
IV Środa
mc
II Wtorek
mc
IV Wtorek
mc
III Wtorek
mc
I Piątek
mc

2I, 6II, 6III, 3IV, 2V, 5VI, 3VII, 7VIII, 4IX, 2X,
6XI, 4XII

tworzywa sztuczne, metal
+papier

24I, 28II, 28III, 25IV, 23V, 29VI, 25VII, 22VIII,
26IX, 24X, 28XI, 27XII

szkło

9I, 13II, 13III, 10IV, 8V, 12VI, 10VII, 14VIII,
11IX, 9X, 13XI, 11XII

tworzywa sztuczne, metal
+papier

23I, 27II, 27III, 24IV, 22V, 28VI, 24VII, 28VIII,
25IX, 23X, 27XI, 21XII

szkło

16I, 20II, 20III, 17IV, 15V, 19VI, 17VII, 21VIII,
18IX, 16X, 20XI, 18XII

tworzywa sztuczne, metal
+papier

5I, 2II, 2III, 6IV, 4V, 1VI, 6VII, 3VIII, 7IX, 5X,
2XI, 7XII

szkło

Miłachowo, Jarszewo, Rekowo, Stawno, Gościsław,
Jarzysław, Górki, Płastkowo, Borzysław, Kukań,
Dusin, Kukułowo, Połchowo, Skarchowo,
Rozwarowo, Sibin, Buszęcin
Grabowo, Żółcino, Wrzosowo, Radawka, Strzeżewo,
Strzeżewko, Chrząstowo, Świniec, Trzebieszewo,
Grębowo, Mokrawica, Borucin
Rzewnowo, Rzewnówko, Rarwino, Ganiec, Benice,
Rarwino, Śniatowo, Ducino, Szumiąca, Giżkowo,
Chrząszczewo, Chrząszczewko, Buniewice

*Terminy odbioru odpadów mogą ulec zmianie po wcześniejszym zawiadomieniu
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