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Niesegregowane

(Zmieszane) 

6, 13, 20, 27 13, 27 6, 20 16 6, 13, 20, 27 23

4, 11, 18, 25 11, 25 4, 18 21 4, 11, 18, 25

2*, 8, 15, 22, 29 8, 22 2*, 15, 29 18 8, 22 25

6, 13, 20, 28* 6, 20 13, 28* 16 6, 20
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7)
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      SEKTOR I

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (MIESZANYCH)

GMINA BOGDANIEC miejscowość: Łupowo, Racław, Motylewo, Stanowice

Tworzywa Sztuczne Papier Szkło Bio
Odpady 

Wielkogabarytowe

Powyższy harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej www.zcg.net.pl oraz w bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne "Kiedy śmieci". Aplikacja przypomni Tobie o konieczności wystawienia odpadów.

Mieszkańcy obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie www.zcg.net.pl.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które pozostają w zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemie odbioru odpadów

komunalnych (tzw. mieszane), odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów oznaczone *

oraz w przypadku dodatkowego odbioru, należy zwrócić uwagę na odbiór odpadów oznaczony symbolem ^.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed nieruchomość nie wcześniej niż o godz. 18:00 dnia poprzedzającego odbiór i nie później niż do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów, w

miejscach umożliwiających ich odbiór. Pojemniki i worki nie wystawione, będą odbierane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji właściciel

nieruchomości zostanie poinformowany przez operatora o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZCG MG-6, co wiąże się z określeniem w drodze decyzji administracyjnej, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując dwukrotność stawki.

Odpady wielkogabarytowe winny być zgłaszane do firmy ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o., Kunowice ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, tel. 693 196 338 lub do Biura ZCG MG-6 pod nr tel. 95 728 71 02 - NAJPÓŹNIEJ NA 2 DNI PRZED TERMINEM ODBIORU wskazanym w

harmonogramie. Odpady te należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach do gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż o godz. 18:00 dnia poprzedzającego odbiór i nie później niż o godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, materace itp.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, drzwi i ramy okienne, odpady z materiałów ceramicznych) przez

cały rok można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie www.zcg.net.pl.



2023

Niesegregowane

(Zmieszane) 

3, 10, 17, 24, 31 3, 17, 31 10, 24 13 3, 17, 31 27

7, 14, 21, 28 14, 28 7, 21 10 14, 28

7, 14, 21, 28 14, 28 7, 21 10 14, 28 24

4, 12*, 18, 25 12*, 25 4, 18 7 4, 12*, 18, 25

4*, 9, 16, 23, 30 9, 23 4*, 16, 30 12 4*, 9, 16, 23, 30 19

6, 13, 20, 27 6, 20 13, 27 16 6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25 4, 18 11, 25 14 4, 11, 18, 25 28

1, 8, 16*, 22, 29 1, 16*, 29 8, 22 11 1, 8, 16*, 22, 29
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3)

4)

5)

6)

7)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, materace itp.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany, drzwi i ramy okienne, odpady z materiałów ceramicznych) przez

cały rok można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie www.zcg.net.pl.

Powyższy harmonogram dostępny jest również na stronie internetowej www.zcg.net.pl oraz w bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne "Kiedy śmieci". Aplikacja przypomni Tobie o konieczności wystawienia odpadów.

Szkło Bio
Odpady 

Wielkogabarytowe

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji właściciel

nieruchomości zostanie poinformowany przez operatora o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana do ZCG MG-6, co wiąże się z określeniem w drodze decyzji administracyjnej, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując dwukrotność stawki.

Odpady wielkogabarytowe winny być zgłaszane do firmy ZUO INTERNATIONAL Sp. z o.o., Kunowice ul. Słubicka 50, 69-100 Słubice, tel. 693 196 338 lub do Biura ZCG MG-6 pod nr tel. 95 728 71 02 - NAJPÓŹNIEJ NA 2 DNI PRZED TERMINEM ODBIORU wskazanym w

harmonogramie. Odpady te należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach do gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż o godz. 18:00 dnia poprzedzającego odbiór i nie później niż o godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów.

Mieszkańcy obszaru Związku Celowego Gmin MG-6 zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie www.zcg.net.pl.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a które pozostają w zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemie odbioru odpadów

komunalnych (tzw. mieszane), odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów oznaczone *

oraz w przypadku dodatkowego odbioru, należy zwrócić uwagę na odbiór odpadów oznaczony symbolem ^.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed nieruchomość nie wcześniej niż o godz. 18:00 dnia poprzedzającego odbiór i nie później niż do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów, w

miejscach umożliwiających ich odbiór. Pojemniki i worki nie wystawione, będą odbierane w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

sierpień

lipiec

czerwiec

      SEKTOR I

luty

marzec

kwiecień

maj

styczeń

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH (MIESZANYCH)

GMINA BOGDANIEC miejscowość: Łupowo, Racław, Motylewo, Stanowice

Tworzywa Sztuczne Papier


