Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 1 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

10

30

31

Odpady wielkogabarytowe

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 30

2, 9, 17, 23, 30

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

28

7, 14, 21, 28

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

25

4, 12, 18, 25

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

23

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

17

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

15

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

13

5, 13, 19, 26

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

10

3, 10, 17, 23, 31

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 10 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067411 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 10 FRYZJER na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

28

30

31

Luty

6, 20

11, 25

13, 27

14, 28

Marzec

5, 19

10, 24

12, 26

13, 27

2, 17, 30

7, 21

9, 23

10, 24

Maj

14, 28

5, 19

7, 21

8, 22

Czerwiec

12, 25

2, 16, 30

4, 18

5, 19

Lipiec

9, 23

14, 28

2, 16, 30

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

11, 25

13, 27

14, 28

Wrzesień

3, 17

8, 22

10, 24

11, 25

1, 15, 29

6, 20

8, 22

9, 23

Listopad

13, 26

3, 17

5, 19

6, 20

Grudzień

10, 23

1, 15, 29

3, 17, 31

4, 18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9, 28

9, 10

9, 30

17, 31

Luty

6, 20

5, 11, 25

5, 6

5, 13, 27

14, 28

Marzec

5, 19

4, 10, 24

4, 5

4, 12, 26

13, 27

2, 17, 30

1, 29, 7, 21

1, 29, 2, 30

1, 29, 9, 23

10, 24

Maj

14, 28

27, 5, 19

27, 28

27, 7, 21

8, 22

Czerwiec

12, 25

24, 2, 16, 30

24, 25

24, 4, 18

5, 19

Lipiec

9, 23

22, 14, 28

22, 23

22, 2, 16, 30

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19, 11, 25

19, 20

19, 13, 27

14, 28

Wrzesień

3, 17

16, 8, 22

16, 17

16, 10, 24

11, 25

1, 15, 29

14, 6, 20

14, 15

14, 8, 22

9, 23

Listopad

13, 26

12, 3, 17

12, 13

12, 5, 19

6, 20

Grudzień

10, 23

9, 1, 15, 29

9, 10

9, 3, 17, 31

18, 4

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LELEWELA 12 BLAUPUNKT na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

28

23

30

31

Luty

6, 13, 20, 27

11, 25

6, 20

13, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

10, 24

5, 19

12, 26

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

7, 21

2, 17, 30

9, 23

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

5, 19

14, 28

7, 21

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 16, 30

12, 25

4, 18

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

14, 28

9, 23

2, 16, 30

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

11, 25

6, 20

13, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

8, 22

3, 17

10, 24

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

6, 20

1, 15, 29

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 17

13, 26

5, 19

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 15, 29

10, 23

3, 17, 31

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LELEWELA 13/1 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LELEWELA 13/2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

31

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067418 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 15A PRZEDSZKOLE na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO
31

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

14, 28

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

3, 10, 17, 24, 31

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

7, 15, 21, 28

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

1, 8, 15, 22, 29

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

1, 8, 15, 21, 29

4, 18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812065706 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 16 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

28

10

30

31

Luty

6, 13, 20, 27

11, 25

6

13, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

10, 24

5

12, 26

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

7, 21

2, 30

9, 23

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

5, 19

28

7, 21

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 16, 30

25

4, 18

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

14, 28

23

2, 16, 30

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

11, 25

20

13, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

8, 22

17

10, 24

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

6, 20

15

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 17

13

5, 19

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 15, 29

10

3, 17, 31

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

Luty

6, 20

5

5

5

Marzec

5, 19

4

4

4

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

14, 28

27

27

27

Czerwiec

12, 25

24

24

24

Lipiec

9, 23

22

22

22

Sierpień

6, 20

19

19

19

Wrzesień

3, 17

16

16

16

1, 15, 29

14

14

14

Listopad

13, 26

12

12

12

Grudzień

10, 23

9

9

9

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

Luty

6, 20

5

5

5

Marzec

5, 19

4

4

4

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

14, 28

27

27

27

Czerwiec

12, 25

24

24

24

Lipiec

9, 23

22

22

22

Sierpień

6, 20

19

19

19

Wrzesień

3, 17

16

16

16

1, 15, 29

14

14

14

Listopad

13, 26

12

12

12

Grudzień

10, 23

9

9

9

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

31

Luty

6, 20

5

5

5

14, 28

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

4, 18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812065708 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 20/1 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

31

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

7, 14, 21, 28

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

6, 13, 20, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

3, 10, 18, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

2, 8, 15, 22, 29

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 10, 17, 24, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

7, 14, 21, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

2, 9, 16, 23, 30

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 14, 20, 27

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

4, 11, 18, 24

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067425 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 20/2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

31

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

22

22

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

14

14

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812084212 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 20/3 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067427 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 22/2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

17

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

14

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067428 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 23 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

23

30

31

Odpady wielkogabarytowe

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 17, 30

2, 9, 17, 23, 30

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

14, 28

7, 14, 21, 28

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

4, 12, 18, 25

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

3, 17

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

1, 15, 29

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

13, 26

5, 13, 19, 26

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

10, 23

3, 10, 17, 23, 31

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067429 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 23A na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

23

30

31

Odpady wielkogabarytowe

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 17, 30

2, 9, 17, 23, 30

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

14, 28

7, 14, 21, 28

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

4, 12, 18, 25

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

3, 17

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

1, 15, 29

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

13, 26

5, 13, 19, 26

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

10, 23

3, 10, 17, 23, 31

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067431 v2
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067432 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 24/3 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

31

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812085896 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 25 CECH na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

10

30

31

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6

6, 13, 20, 27

14, 28

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5

5, 12, 19, 26

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 30

2, 9, 17, 23, 30

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

28

7, 14, 21, 28

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

25

4, 12, 18, 25

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

23

2, 9, 16, 23, 30

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

20

6, 13, 20, 27

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

17

3, 10, 17, 24

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

15

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

13

5, 13, 19, 26

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

10

3, 10, 17, 23, 31

4, 18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812065709 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 26 PRZYSTAŃ S.C. na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

30

Luty

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

2, 9, 17, 23, 30

6, 14, 20, 27

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

4, 12, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

3, 10, 17, 23, 31

7, 14, 19, 28

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

31

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

Papier

Szkło

Plastik

10

Odpady BIO
31

Luty

6, 20

3, 17

6

3, 17

14, 28

Marzec

5, 19

2, 16, 30

5

2, 16, 30

13, 27

2, 17, 30

14, 27

2, 30

14, 27

10, 24

Maj

14, 28

11, 25

28

11, 25

8, 22

Czerwiec

12, 25

8, 22

25

8, 22

5, 19

Lipiec

9, 23

6, 20

23

6, 20

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

3, 17, 31

20

3, 17, 31

14, 28

Wrzesień

3, 17

14, 28

17

14, 28

11, 25

1, 15, 29

12, 26

15

12, 26

9, 23

Listopad

13, 26

9, 23

13

9, 23

6, 20

Grudzień

10, 23

7, 19

10

7, 19

4, 18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

31

Luty

6, 20

5

5

5

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 19

4

4

4

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

14, 28

27

27

27

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 13, 19, 26

9, 23

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 20

19

19

19

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 17

16

16

16

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 15, 29

14

14

14

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

10, 23

9

9

9

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

Luty

6, 20

5

5

5

Marzec

5, 19

4

4

4

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

14, 28

27

27

27

Czerwiec

12, 25

24

24

24

Lipiec

9, 23

22

22

22

Sierpień

6, 20

19

19

19

Wrzesień

3, 17

16

16

16

1, 15, 29

14

14

14

Listopad

13, 26

12

12

12

Grudzień

10, 23

9

9

9

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067433 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 30 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

Papier

Szkło

Plastik

10

Odpady BIO
31

Luty

6, 20

3, 17

6

3, 17

14, 28

Marzec

5, 19

2, 16, 30

5

2, 16, 30

13, 27

2, 17, 30

14, 27

2, 30

14, 27

10, 24

Maj

14, 28

11, 25

28

11, 25

8, 22

Czerwiec

12, 25

8, 22

25

8, 22

5, 19

Lipiec

9, 23

6, 20

23

6, 20

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

3, 17, 31

20

3, 17, 31

14, 28

Wrzesień

3, 17

14, 28

17

14, 28

11, 25

1, 15, 29

12, 26

15

12, 26

9, 23

Listopad

13, 26

9, 23

13

9, 23

6, 20

Grudzień

10, 23

7, 19

10

7, 19

4, 18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

23

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

31

Luty

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

6, 20

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

4, 11, 18, 25

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

9, 23

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

3, 17

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

7, 14, 19, 28

10, 23

7, 14, 19, 28

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067436 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 35 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

23

30

31

Odpady wielkogabarytowe

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 17, 30

2, 9, 17, 23, 30

3, 10, 18, 24

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

14, 28

7, 14, 21, 28

2, 8, 15, 22, 29

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

4, 12, 18, 25

5, 13, 19, 26

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

3, 17

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

1, 15, 29

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

13, 26

5, 13, 19, 26

6, 14, 20, 27

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

10, 23

3, 10, 17, 23, 31

4, 11, 18, 24

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067438 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 35A HOSTEL na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

23

30

31

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

14, 28

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

5, 12, 19, 26

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 17, 30

2, 9, 17, 23, 30

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

14, 28

7, 14, 21, 28

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

4, 12, 18, 25

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 20

6, 13, 20, 27

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

3, 17

3, 10, 17, 24

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

1, 15, 29

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

13, 26

5, 13, 19, 26

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

10, 23

3, 10, 17, 23, 31

4, 18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812075578 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 36 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

Luty

6, 20

5

5

5

Marzec

5, 19

4

4

4

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

Maj

14, 28

27

27

27

Czerwiec

12, 25

24

24

24

Lipiec

9, 23

22

22

22

Sierpień

6, 20

19

19

19

Wrzesień

3, 17

16

16

16

1, 15, 29

14

14

14

Listopad

13, 26

12

12

12

Grudzień

10, 23

9

9

9

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067441 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 4 DVORIK na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Styczeń
Luty

6, 20

14, 28

Marzec

5, 19

13, 27

2, 17, 30

10, 24

Maj

14, 28

8, 22

Czerwiec

12, 25

5, 19

Lipiec

9, 23

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

14, 28

Wrzesień

3, 17

11, 25

1, 15, 29

9, 23

Listopad

13, 26

6, 20

Grudzień

10, 23

4, 18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LELEWELA 4/1 DIGITAL SHINE na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc
Styczeń

Zmieszane odpady komunalne

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

28

31

Luty

11, 25

14, 28

Marzec

10, 24

13, 27

Kwiecień

7, 21

10, 24

Maj

5, 19

8, 22

2, 16, 30

5, 19

Lipiec

14, 28

3, 17, 31

Sierpień

11, 25

14, 28

Wrzesień

8, 22

11, 25

Październik

6, 20

9, 23

Listopad

3, 17

6, 20

Grudzień

1, 15, 29

4, 18

Czerwiec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

28

23

23

17

Luty

6, 13, 20, 27

11, 25

6, 20

6, 20

14

Marzec

5, 12, 19, 26

10, 24

5, 19

5, 19

13, 27

2, 9, 17, 23, 30

7, 21

2, 17, 30

2, 17, 30

10, 24

Maj

7, 14, 21, 28

5, 19

14, 28

14, 28

8, 22

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 16, 30

12, 25

12, 25

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

14, 28

9, 23

9, 23

3, 17, 31

Sierpień

6, 13, 20, 27

11, 25

6, 20

6, 20

14, 28

Wrzesień

3, 10, 17, 24

8, 22

3, 17

3, 17

11, 25

1, 8, 15, 22, 29

6, 20

1, 15, 29

1, 15, 29

9, 23

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 17

13, 26

13, 26

6, 20

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 15, 29

10, 23

10, 23

18

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067445 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LELEWELA 9/1 I 2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

17

Luty

6, 20

5

5

5

14

Marzec

5, 19

4

4

4

13, 27

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

10, 24

Maj

14, 28

27

27

27

8, 22

Czerwiec

12, 25

24

24

24

5, 19

Lipiec

9, 23

22

22

22

3, 17, 31

Sierpień

6, 20

19

19

19

14, 28

Wrzesień

3, 17

16

16

16

11, 25

1, 15, 29

14

14

14

9, 23

Listopad

13, 26

12

12

12

6, 20

Grudzień

10, 23

9

9

9

18

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067447 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIBELTA 1-3/KRASIŃSKIEGO 5A-B na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

28, 31

29

28

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

11, 25

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24

5, 19

3, 10, 17, 24, 31, 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

2, 9, 16, 23, 30

4, 18

7, 15, 21, 28, 3, 10, 18, 24

1, 8, 16, 22, 29

7, 21

7, 15, 21, 28

6, 14, 20, 27

1, 16

Maj

5, 12, 19, 26, 2, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

5, 19

5, 12, 19, 26

4, 11, 18, 25

13, 27

Czerwiec

2, 9, 16, 23, 30, 5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

2, 16, 30

2, 9, 16, 23, 30

1, 8, 15, 22, 29

10, 24

7, 14, 21, 28, 3, 10, 17, 24, 31 1, 8, 15, 22, 29

14, 28

7, 14, 21, 28

6, 13, 20, 27

8, 22

Sierpień

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

11, 25

4, 11, 18, 25

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29, 4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

7, 14, 21, 28

2, 16

Październik

6, 13, 20, 27, 2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

6, 20

6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

14, 28

Listopad

3, 10, 17, 24, 6, 14, 20, 27

4, 12, 18, 25

3, 17

3, 10, 17, 24

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29, 4, 11, 18, 24

2, 9, 16, 22, 30

1, 15, 29

1, 8, 15, 21, 29

7, 14, 19, 28

9, 22

Luty
Marzec
Kwiecień

Lipiec

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
22

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067534 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIBELTA 2A na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

29

23

29

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

6, 20

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24

5, 19

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

5, 19

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

4, 18

Kwiecień

7, 15, 21, 28

1, 8, 16, 22, 29

2, 17, 30

1, 8, 16, 22, 29

6, 14, 20, 27

1, 16

Maj

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

13, 27

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

12, 25

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

10, 24

Lipiec

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

8, 22

Sierpień

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

6, 20

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

3, 17

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

2, 16

Październik

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

1, 15, 29

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

14, 28

Listopad

3, 10, 17, 24

4, 12, 18, 25

13, 26

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29

2, 9, 16, 22, 30

10, 23

2, 9, 16, 22, 30

7, 14, 19, 28

9, 22

Luty
Marzec

Czerwiec

Uwaga!

22

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812065737 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIBELTA 4 PARAFIA na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

9

9

9

27

4, 11, 18, 25

5

5

5

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

4

4

4

9, 23

Kwiecień

7, 15, 21, 28

1, 29

1, 29

1, 29

6, 20

Maj

5, 12, 19, 26

27

27

27

4, 18

2, 9, 16, 23, 30

24

24

24

1, 15, 29

Lipiec

7, 14, 21, 28

22

22

22

13, 27

Sierpień

4, 11, 18, 25

19

19

19

10, 24

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29

16

16

16

7, 21

Październik

6, 13, 20, 27

14

14

14

5, 19

Listopad

3, 10, 17, 24

12

12

12

2, 16, 30

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29

9

9

9

14, 28

Luty
Marzec

Czerwiec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812065738 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIBELTA 5 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

29

23

29

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

6, 20

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24

5, 19

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

5, 19

4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

4, 18

Kwiecień

7, 15, 21, 28

1, 8, 16, 22, 29

2, 17, 30

1, 8, 16, 22, 29

6, 14, 20, 27

1, 16

Maj

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

13, 27

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

12, 25

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

10, 24

Lipiec

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

8, 22

Sierpień

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

6, 20

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 19

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

3, 17

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

2, 16

Październik

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

1, 15, 29

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

14, 28

Listopad

3, 10, 17, 24

4, 12, 18, 25

13, 26

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

12, 25

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29

2, 9, 16, 22, 30

10, 23

2, 9, 16, 22, 30

7, 14, 19, 28

9, 22

Luty
Marzec

Czerwiec

Uwaga!

22

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LIBELTA 8 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

22

23

22

27

4, 11, 18, 25

5, 19

6, 20

5, 19

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

4, 18

5, 19

4, 18

9, 23

Kwiecień

7, 15, 21, 28

1, 16, 29

2, 17, 30

1, 16, 29

6, 20

Maj

5, 12, 19, 26

13, 27

14, 28

13, 27

4, 18

2, 9, 16, 23, 30

10, 24

12, 25

10, 24

1, 15, 29

Lipiec

7, 14, 21, 28

8, 22

9, 23

8, 22

13, 27

Sierpień

4, 11, 18, 25

5, 19

6, 20

5, 19

10, 24

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29

2, 16, 30

3, 17

2, 16, 30

7, 21

Październik

6, 13, 20, 27

14, 28

1, 15, 29

14, 28

5, 19

Listopad

3, 10, 17, 24

12, 25

13, 26

12, 25

2, 16, 30

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29

9, 22

10, 23

9, 22

14, 28

Luty
Marzec

Czerwiec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LIPOWA 10 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067705 v2
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BYDGOSZCZ, LIPOWA 10 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Styczeń
Luty

Odpady wielkogabarytowe
23

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

7, 14, 19, 28

10, 23

Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 12A na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 14 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

30

31

30

3, 10, 17, 24

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 12, 19, 26

13, 27

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 9, 17, 23, 30

10, 24

2, 9, 17, 23, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

7, 14, 21, 28

8, 22

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

4, 12, 18, 25

5, 19

4, 12, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

2, 9, 16, 23, 30

3, 17, 31

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 10, 17, 24

11, 25

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

5, 13, 19, 26

6, 20

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

3, 10, 17, 23, 31

4, 18

3, 10, 17, 23, 31

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067710 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 4 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LIPOWA 4/2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

28

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

27

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

24

2, 17, 30

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

22

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

19

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

17

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9

1, 15, 29

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812088017 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 4/3 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 10, 17, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 4/4 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Styczeń
Luty

Odpady wielkogabarytowe
23

3, 17

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 16, 30

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

14, 27

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

11, 25

4, 11, 18, 25

14, 28

Czerwiec

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

Lipiec

6, 20

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 17, 31

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

14, 28

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

12, 26

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 19

7, 14, 19, 28

10, 23

Marzec

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

10

31

10

27

3, 17

6

28

6

10, 24

2, 16, 30

5

27

5

9, 23

Kwiecień

14, 27

2, 30

24

2, 30

6, 20

Maj

11, 25

28

22

28

4, 18

Czerwiec

8, 22

25

19

25

1, 15, 29

Lipiec

6, 20

23

17

23

13, 27

Sierpień

3, 17, 31

20

14

20

10, 24

Wrzesień

14, 28

17

11

17

7, 21

Październik

12, 26

15

9

15

5, 19

Listopad

9, 23

13

6

13

2, 16, 30

Grudzień

7, 19

10

4

10

14, 28

Luty
Marzec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LIPOWA 6 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

31

23

3, 17, 10, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 16, 30, 9, 23

5, 19

13, 27

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

14, 27, 6, 20

2, 17, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

11, 25, 4, 18

14, 28

8, 22

14, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

8, 22, 1, 15, 29

12, 25

5, 19

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 20, 13, 27

9, 23

3, 17, 31

9, 23

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 17, 31, 10, 24

6, 20

14, 28

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

14, 28, 7, 21

3, 17

11, 25

3, 17

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

12, 26, 5, 19

1, 15, 29

9, 23

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

9, 23, 2, 16, 30

13, 26

6, 20

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 19, 14, 28

10, 23

4, 18

10, 23

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, LIPOWA 7 KR BUSINESS na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

17

30

3, 10, 17, 24

14

6, 13, 20, 27

2, 9, 16, 23, 30

13

5, 12, 19, 26

Kwiecień

6, 14, 20, 27

10

2, 9, 17, 23, 30

Maj

4, 11, 18, 25

8

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

5

4, 12, 18, 25

6, 13, 20, 27

3, 31

2, 9, 16, 23, 30

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

28

6, 13, 20, 27

Wrzesień

7, 14, 21, 28

25

3, 10, 17, 24

Październik

5, 12, 19, 26

23

1, 8, 15, 22, 29

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

20

5, 13, 19, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

18

3, 10, 17, 23, 31

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812083938 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 7A na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

30

31

30

13

3, 10, 17, 24

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

10

2, 9, 16, 23, 30

5, 12, 19, 26

13, 27

5, 12, 19, 26

9, 23

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 9, 17, 23, 30

10, 24

2, 9, 17, 23, 30

6, 20

Maj

4, 11, 18, 25

7, 14, 21, 28

8, 22

7, 14, 21, 28

4, 18

1, 8, 15, 22, 29

4, 12, 18, 25

5, 19

4, 12, 18, 25

1, 15, 29

6, 13, 20, 27

2, 9, 16, 23, 30

3, 17, 31

2, 9, 16, 23, 30

13, 27

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

10, 24

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 10, 17, 24

11, 25

3, 10, 17, 24

7, 21

Październik

5, 12, 19, 26

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

1, 8, 15, 22, 29

5, 19

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

5, 13, 19, 26

6, 20

5, 13, 19, 26

2, 16, 30

Grudzień

7, 14, 19, 28

3, 10, 17, 23, 31

4, 18

3, 10, 17, 23, 31

28

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

6

30

23

15

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067714 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LIPOWA 8 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

30

31

30

3, 10, 17, 24

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

6, 20

2, 9, 16, 23, 30

5, 12, 19, 26

13, 27

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

Kwiecień

6, 14, 20, 27

2, 9, 17, 23, 30

10, 24

2, 9, 17, 23, 30

6, 14, 20, 27

2, 17

Maj

4, 11, 18, 25

7, 14, 21, 28

8, 22

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

4, 12, 18, 25

5, 19

4, 12, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

6, 13, 20, 27

2, 9, 16, 23, 30

3, 17, 31

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

9, 23

Sierpień

3, 10, 17, 24, 31

6, 13, 20, 27

14, 28

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

Wrzesień

7, 14, 21, 28

3, 10, 17, 24

11, 25

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

3, 17

Październik

5, 12, 19, 26

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

1, 15

Listopad

2, 9, 16, 23, 30

5, 13, 19, 26

6, 20

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

Grudzień

7, 14, 19, 28

3, 10, 17, 23, 31

4, 18

3, 10, 17, 23, 31

7, 14, 19, 28

10, 23

Luty
Marzec

Czerwiec
Lipiec

Uwaga!

23

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

23

31

30

27

3, 17

6, 20

14, 28

13, 27

10, 24

2, 16, 30

5, 19

13, 27

12, 26

9, 23

Kwiecień

14, 27

2, 17, 30

10, 24

9, 23

6, 20

Maj

11, 25

14, 28

8, 22

7, 21

4, 18

Czerwiec

8, 22

12, 25

5, 19

4, 18

1, 15, 29

Lipiec

6, 20

9, 23

3, 17, 31

2, 16, 30

13, 27

Sierpień

3, 17, 31

6, 20

14, 28

13, 27

10, 24

Wrzesień

14, 28

3, 17

11, 25

10, 24

7, 21

Październik

12, 26

1, 15, 29

9, 23

8, 22

5, 19

Listopad

9, 23

13, 26

6, 20

5, 19

2, 16, 30

Grudzień

7, 19

10, 23

4, 18

3, 17, 31

14, 28

Luty
Marzec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

9

9

13

3, 17

5

5

10

2, 16, 30

4

4

9, 23

Kwiecień

14, 27

1, 29

1, 29

6, 20

Maj

11, 25

27

27

4, 18

Czerwiec

8, 22

24

24

1, 15, 29

Lipiec

6, 20

22

22

13, 27

Sierpień

3, 17, 31

19

19

10, 24

Wrzesień

14, 28

16

16

7, 21

Październik

12, 26

14

14

5, 19

Listopad

9, 23

12

12

2, 16, 30

Grudzień

7, 19

9

9

28

Luty
Marzec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

6

30

23

15

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LITEWSKA 16 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LITEWSKA 1A na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LITEWSKA 2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

23

Luty

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

6, 20

3, 10, 17, 24

4, 11, 18, 25

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

5, 19

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24, 31

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

6, 14, 20, 27

2, 17, 30

6, 14, 20, 27

7, 15, 21, 28

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

14, 28

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 26

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

12, 25

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

9, 23

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

6, 20

3, 10, 17, 24, 31

4, 11, 18, 25

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

3, 17

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

1, 15, 29

5, 12, 19, 26

6, 13, 20, 27

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13, 26

2, 9, 16, 23, 30

3, 10, 17, 24

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

7, 14, 19, 28

10, 23

7, 14, 19, 28

1, 8, 15, 21, 29

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812086577 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, LITEWSKA 4 BALEX na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

27

Luty

6, 20

10, 24

3, 17

11, 25

Marzec

5, 19

9, 23

2, 16, 30

10, 24

2, 17, 30

6, 20

14, 27

7, 21

Maj

14, 28

4, 18

11, 25

5, 19

Czerwiec

12, 25

1, 15, 29

8, 22

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

13, 27

6, 20

14, 28

Sierpień

6, 20

10, 24

3, 17, 31

11, 25

Wrzesień

3, 17

7, 21

14, 28

8, 22

1, 15, 29

5, 19

12, 26

6, 20

Listopad

13, 26

2, 16, 30

9, 23

3, 17

Grudzień

10, 23

14, 28

7, 19

1, 15, 29

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
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Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812088508 v2
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812082934 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

14

Luty

6, 20

11

Marzec

5, 19

10, 24

2, 17, 30

7, 21

Maj

14, 28

5, 19

Czerwiec

12, 25

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

14, 28

Sierpień

6, 20

11, 25

Wrzesień

3, 17

8, 22

1, 15, 29

6, 20

Listopad

13, 26

3, 17

Grudzień

10, 23

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24

6

3, 10, 17, 24

Marzec

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

5

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 17, 23, 30

6, 14, 20, 27

2, 30

6, 14, 20, 27

Maj

7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

28

4, 11, 18, 25

Czerwiec

4, 12, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

25

1, 8, 15, 22, 29

2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

23

6, 13, 20, 27

Sierpień

6, 13, 20, 27

3, 10, 17, 24, 31

20

3, 10, 17, 24, 31

Wrzesień

3, 10, 17, 24

7, 14, 21, 28

17

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

15

5, 12, 19, 26

Listopad

5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

13

2, 9, 16, 23, 30

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

7, 14, 19, 28

10

7, 14, 19, 28

Lipiec

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

10

Luty

Kwiecień

Odpady BIO

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

9

9

9

14

Luty

6, 20

5

5

5

11

Marzec

5, 19

4

4

4

10, 24

2, 17, 30

1, 29

1, 29

1, 29

7, 21

Maj

14, 28

27

27

27

5, 19

Czerwiec

12, 25

24

24

24

2, 16, 30

Lipiec

9, 23

22

22

22

14, 28

Sierpień

6, 20

19

19

19

11, 25

Wrzesień

3, 17

16

16

16

8, 22

1, 15, 29

14

14

14

6, 20

Listopad

13, 26

12

12

12

3, 17

Grudzień

10, 23

9

9

9

15

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe
8

31

23

15

8

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

2, 15, 29

27

27

27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

Lipiec

10, 24

22

22

22

Sierpień

7, 21

19

19

19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

14

14

14

Listopad

14, 27

12

12

12

Grudzień

11, 24

9

9

9

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067752 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 19/1 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

28, 31

Luty

Szkło

Plastik

28

5, 19

3, 10, 17, 24, 31, 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

4, 18

7, 15, 21, 28, 3, 10, 18, 24

7, 15, 21, 28

7, 21

7, 15, 21, 28

1, 16, 29

Maj

5, 12, 19, 26, 2, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

5, 19

5, 12, 19, 26

13, 27

Czerwiec

2, 9, 16, 23, 30, 5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

2, 16, 30

2, 9, 16, 23, 30

10, 24

7, 14, 21, 28, 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

14, 28

7, 14, 21, 28

8, 22

Sierpień

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

11, 25

4, 11, 18, 25

5, 19

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29, 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

2, 16, 30

Październik

6, 13, 20, 27, 2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 13, 20, 27

14, 28

Listopad

3, 10, 17, 24, 6, 14, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 17

3, 10, 17, 24

12, 25

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29, 4, 11, 18, 24

1, 8, 15, 21, 29

1, 15, 29

1, 8, 15, 21, 29

9, 22

Lipiec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

22
4, 11, 18, 25

Kwiecień

4, 11, 18, 25

Odpady BIO

11, 25

Marzec

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

Papier

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812065811 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 22 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067756 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 24 UKW na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

28, 31

Luty

Szkło

Plastik

28

5, 19

3, 10, 17, 24, 31, 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

4, 18

7, 15, 21, 28, 3, 10, 18, 24

7, 15, 21, 28

7, 21

7, 15, 21, 28

1, 16, 29

Maj

5, 12, 19, 26, 2, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

5, 19

5, 12, 19, 26

13, 27

Czerwiec

2, 9, 16, 23, 30, 5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

2, 16, 30

2, 9, 16, 23, 30

10, 24

7, 14, 21, 28, 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

14, 28

7, 14, 21, 28

8, 22

Sierpień

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

11, 25

4, 11, 18, 25

5, 19

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29, 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

8, 22

1, 8, 15, 22, 29

2, 16, 30

Październik

6, 13, 20, 27, 2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

6, 20

6, 13, 20, 27

14, 28

Listopad

3, 10, 17, 24, 6, 14, 20, 27

3, 10, 17, 24

3, 17

3, 10, 17, 24

12, 25

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29, 4, 11, 18, 24

1, 8, 15, 21, 29

1, 15, 29

1, 8, 15, 21, 29

9, 22

Lipiec

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

22
4, 11, 18, 25

Kwiecień

4, 11, 18, 25

Odpady BIO

11, 25

Marzec

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

Papier

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 27 OD SKŁODOW.ROSSMAN na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

30

30

Odpady BIO

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

27

6, 13, 20, 27

3, 17

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

26

5, 12, 19, 26

2, 16, 30

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

23

2, 9, 17, 23, 30

14, 27

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

21

7, 14, 21, 28

11, 25

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

18

4, 12, 18, 25

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

16

2, 9, 16, 23, 30

6, 20

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

13

6, 13, 20, 27

3, 17, 31

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

10

3, 10, 17, 24

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

8

1, 8, 15, 22, 29

12, 26

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

5

5, 13, 19, 26

9, 23

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

3, 31

3, 10, 17, 23, 31

7, 19

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 27 OD SKŁODOWSK.GRODN na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Luty

6, 20

3, 17

Marzec

5, 19

2, 16, 30

2, 17, 30

14, 27

Maj

14, 28

11, 25

Czerwiec

12, 25

8, 22

Lipiec

9, 23

6, 20

Sierpień

6, 20

3, 17, 31

Wrzesień

3, 17

14, 28

1, 15, 29

12, 26

Listopad

13, 26

9, 23

Grudzień

10, 23

7, 19

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 27 OD SKŁODOWSK.PEPKO na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

30

Luty

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 13, 20, 27

3, 17

Marzec

5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31

5, 12, 19, 26

2, 16, 30

2, 9, 17, 23, 30

7, 15, 21, 28

2, 9, 17, 23, 30

14, 27

Maj

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

7, 14, 21, 28

11, 25

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30

4, 12, 18, 25

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 28

2, 9, 16, 23, 30

6, 20

Sierpień

6, 13, 20, 27

4, 11, 18, 25

6, 13, 20, 27

3, 17, 31

Wrzesień

3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29

3, 10, 17, 24

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

6, 13, 20, 27

1, 8, 15, 22, 29

12, 26

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 10, 17, 24

5, 13, 19, 26

9, 23

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 8, 15, 21, 29

3, 10, 17, 23, 31

7, 19

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 29/1 OD SKŁODOWSKIEJ na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

3, 10, 17, 24

4, 18

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 9, 16, 23, 30

3, 17

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

6, 14, 20, 27

15, 28

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

4, 11, 18, 25

12, 26

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

1, 8, 15, 22, 29

9, 23

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

6, 13, 20, 27

7, 21

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

3, 10, 17, 24, 31

4, 18

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

7, 14, 21, 28

1, 15

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

5, 12, 19, 26

13, 27

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

2, 9, 16, 23, 30

10, 24

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

7, 14, 19, 28

8, 21

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 29/2 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

31

9

9

29

Luty

7, 14, 21, 28

5

5

5, 12, 19, 26

4, 18

Marzec

6, 13, 20, 27

4

4

4, 11, 18, 25

3, 17

Kwiecień

3, 10, 18, 24

1, 29

1, 29

1, 8, 16, 22, 29

15, 28

2, 8, 15, 22, 29

27

27

6, 13, 20, 27

12, 26

5, 13, 19, 26

24

24

3, 10, 17, 24

9, 23

3, 10, 17, 24, 31

22

22

1, 8, 15, 22, 29

7, 21

Sierpień

7, 14, 21, 28

19

19

5, 12, 19, 26

4, 18

Wrzesień

4, 11, 18, 25

16

16

2, 9, 16, 23, 30

1, 15

2, 9, 16, 23, 30

14

14

7, 14, 21, 28

13, 27

Listopad

6, 14, 20, 27

12

12

4, 12, 18, 25

10, 24

Grudzień

4, 11, 18, 24

9

9

2, 9, 16, 22, 30

8, 21

Maj
Czerwiec
Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 3 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 31 OD SKŁODOWSKIEJ na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

3

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 16, 30

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

14, 27

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

11, 25

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

6, 20

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

3, 17, 31

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

12, 26

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

9, 23

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

19

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 31/2 OD SKŁODOWSKIEJ na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

9

9

9

Luty

6, 13, 20, 27

5

5

5

3

Marzec

5, 12, 19, 26

4

4

4

2, 16, 30

2, 9, 17, 23, 30

1, 29

1, 29

1, 29

14, 27

Maj

7, 14, 21, 28

27

27

27

11, 25

Czerwiec

4, 12, 18, 25

24

24

24

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

22

22

22

6, 20

Sierpień

6, 13, 20, 27

19

19

19

3, 17, 31

Wrzesień

3, 10, 17, 24

16

16

16

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

14

14

14

12, 26

Listopad

5, 13, 19, 26

12

12

12

9, 23

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

9

9

9

19

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.

812067760 v2

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 32 OD SKŁODOWSK.UNIQ na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

28

30

23

Luty

6, 20

25

27

20

3, 17

Marzec

5, 19

24

26

19

2, 16, 30

2, 17, 30

21

23

17

14, 27

Maj

14, 28

19

21

14

11, 25

Czerwiec

12, 25

16

18

12

8, 22

Lipiec

9, 23

14

16

9

6, 20

Sierpień

6, 20

11

13

6

3, 17, 31

Wrzesień

3, 17

8

10

3

14, 28

1, 15, 29

6

8

1, 29

12, 26

Listopad

13, 26

3

5

26

9, 23

Grudzień

10, 23

1, 29

3, 31

23

7, 19

Kwiecień

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 32 OD SKŁODOWSKIEJ AJ na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

30

28

30

23

Luty

6, 13, 20, 27

11, 25

27

6, 20

3, 17

Marzec

5, 12, 19, 26

10, 24

26

5, 19

2, 16, 30

2, 9, 17, 23, 30

7, 21

23

2, 17, 30

14, 27

Maj

7, 14, 21, 28

5, 19

21

14, 28

11, 25

Czerwiec

4, 12, 18, 25

2, 16, 30

18

12, 25

8, 22

2, 9, 16, 23, 30

14, 28

16

9, 23

6, 20

Sierpień

6, 13, 20, 27

11, 25

13

6, 20

3, 17, 31

Wrzesień

3, 10, 17, 24

8, 22

10

3, 17

14, 28

1, 8, 15, 22, 29

6, 20

8

1, 15, 29

12, 26

Listopad

5, 13, 19, 26

3, 17

5

13, 26

9, 23

Grudzień

3, 10, 17, 23, 31

1, 15, 29

3, 31

10, 23

7, 19

Kwiecień

Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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BYDGOSZCZ, ŁUŻYCKA 40 na 2020 r.
SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

28, 31

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

30

29

29

13, 27

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

4, 18

3, 10, 17, 24, 31, 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31

12, 26

4, 11, 18, 25

4, 11, 18, 25

3, 17

7, 15, 21, 28, 3, 10, 18, 24

7, 15, 21, 28

9, 23

1, 8, 16, 22, 29

1, 8, 16, 22, 29

15, 28

Maj

5, 12, 19, 26, 2, 8, 15, 22, 29

5, 12, 19, 26

7, 21

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

12, 26

Czerwiec

2, 9, 16, 23, 30, 5, 13, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

4, 18

3, 10, 17, 24

3, 10, 17, 24

9, 23

7, 14, 21, 28, 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28

2, 16, 30

1, 8, 15, 22, 29

1, 8, 15, 22, 29

7, 21

Sierpień

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

13, 27

5, 12, 19, 26

5, 12, 19, 26

4, 18

Wrzesień

1, 8, 15, 22, 29, 4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 29

10, 24

2, 9, 16, 23, 30

2, 9, 16, 23, 30

1, 15

Październik

6, 13, 20, 27, 2, 9, 16, 23, 30

6, 13, 20, 27

8, 22

7, 14, 21, 28

7, 14, 21, 28

13, 27

Listopad

3, 10, 17, 24, 6, 14, 20, 27

3, 10, 17, 24

5, 19

4, 12, 18, 25

4, 12, 18, 25

10, 24

Grudzień

1, 8, 15, 21, 29, 4, 11, 18, 24

1, 8, 15, 21, 29

3, 17, 31

2, 9, 16, 22, 30

2, 9, 16, 22, 30

8, 21

Luty
Marzec
Kwiecień

Lipiec

Uwaga!

4, 11, 18, 25, 7, 14, 21, 28

4, 11, 18, 25

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

2, 15, 29

27

27

27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

Lipiec

10, 24

22

22

22

Sierpień

7, 21

19

19

19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

14

14

14

Listopad

14, 27

12

12

12

Grudzień

11, 24

9

9

9

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

31

9

9

9

22

Luty

7, 14, 21, 28

5

5

5

5, 19

Marzec

6, 13, 20, 27

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 10, 18, 24

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 8, 15, 22, 29

27

27

27

13, 27

5, 13, 19, 26

24

24

24

10, 24

3, 10, 17, 24, 31

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 14, 21, 28

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 11, 18, 25

16

16

16

2, 16, 30

2, 9, 16, 23, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

6, 14, 20, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

4, 11, 18, 24

9

9

9

9, 22

Maj
Czerwiec
Lipiec

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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SEKTOR IV
Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
1.
Ważne informacje dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
* oznacza,
że dla posesji z częstotliwością 1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
odpadów
nieruchomości,
na których7awystępuje
konieczność
odbioru
niż 1x59
w 25
tygodniu,
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
posesji. • Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:•ul.Odbiór
Ołowiana
43-tel.z52
5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul. częstszego
Inwalidów 15
-tel. 52506
/ PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 z wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLAzrealizowany.
ZABUDOWY• W
JEDNORODZINNEJ
3.
Harmonogram
wywozu odpadów
dostępny
jestwystawiania
na stronie internetowej
www.harmonogramy.remondis.pl
Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich
właścicieli
posesji do
pojemników oraz
worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedowodbioru
dniach:przed
poniedziałek,
czwartek,
piątek
od 7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
17:00,
tel. 52 W
342
74 40 wew.przypadkach
61 lub 52 342
19 93,
fax 52 344 się
69 91,e-mail:
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
posesję wśroda,
godzinach
od 19.00
w dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodo
w dniu
odbioru.
szczególnych
należy
kontaktować
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
Adresy i dane
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE5.INFORMACJE
DLAkontaktowe
ZABUDOWYdoWIELORODZINNEJ
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadówwolnych
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja pojemników
Sektora
III nastąpi od
27.04.2020
do 23.05.2020
od nieruchomość
28.09.2020 dow24.10.2020.
mogą
ulecrano.
zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
dezynfekcji
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu nanależy
trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu dodlamiejsca
usytuowania
pojemników
należy
je wystawićoraz
przed
dniu wywozuTerminy
do godziny
06.00
W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów niesytuacji.
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celudlaodbioru
odpadów
wielkogabarytowych
wystawić
odpady
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
przetargu
w późniejszym
przeznaczone doprzetargowe
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w dniu
poprzedzającym
odbiórterminie.
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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Daty odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku
Miesiąc

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

24

9

9

9

9

Luty

7, 21

5

5

5

5

Marzec

6, 20

4

4

4

4, 18

Kwiecień

3, 18

1, 29

1, 29

1, 29

1, 16, 29

2, 15, 29

27

27

27

13, 27

Czerwiec

13, 26

24

24

24

10, 24

Lipiec

10, 24

22

22

22

8, 22

Sierpień

7, 21

19

19

19

5, 19

Wrzesień

4, 18

16

16

16

2, 16, 30

2, 16, 30

14

14

14

14, 28

Listopad

14, 27

12

12

12

12, 25

Grudzień

11, 24

9

9

9

22

Maj

Październik

Uwaga!

Papier

Szkło

Plastik

Odpady BIO

Odpady wielkogabarytowe

4

28

21

13

Dezynfenkcja pojemników (pierwsza : 25.05 - 13.06. 2020 ; druga: 12 - 30.10. 2020)

UWAGA: W przypadku odpadów zielonych i wielkogabarytowych posesje wielorodzinne obsługiwane będą we wszystkich podanych terminach a posesje jednorodzinne i rmy w terminach według podanych kolorów.
dla zabudowy jednorodzinnej • Zobowiązuje się wszystkich właścicieli posesji do wystawiania pojemników oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu
*1.oznacza,Ważne
że dlainformacje
posesji z częstotliwością
1x na 2 tygodnie, gdzie odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w nieparzystym tygodniu roku terminy zaznaczono kolorem czerwonym. Harmonogram dotyczytylko posesji wyposażonych w pojemniki 60-1100 l. Podane dni wywozu odpadów zmieszanych
do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie zrealizowany. • W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy
(resztkowych) dotycząposesji o częstotliwości 1x w tygodniu i 1 x na 2 tygodnie. W przypadku braku oznaczenia* informujemy, że wywóz z częstotliwością 1x na 2 tygodnie odbywa się w parzyste tygodnie roku.

kontaktować się z firmą wywozową.
Ważne informacje dla zabudowyAdresy
wielorodzinnej
Odbiór
odpadów
na których7awystępuje
konieczność
niż 1x w
ustalana
będzie
indywidualnie
z zarządcami
• Jednocześnie
zobowiązuje
się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do
PSZOK:• ul.
Ołowiana
43-tel.z nieruchomości,
52 5065923; ul. Jasiniecka
tel. 52 506
509 24; ul.częstszego
Inwalidówodbioru
15 -tel. 52506
59tygodniu,
25 / PSZOKI
czynne
są codziennie
od 8:00
do 20:00 zposesji.
wyłączeniem
niedziel i dni
świątecznych.
udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • Gdy nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca usytuowania pojemników należy je wystawić przed nieruchomość w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. • W przypadku braku dostępu do pojemników, odbiór odpadów
nie zostanie
zrealizowany.
• WJEDNORODZINNEJ
celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy wystawić odpady przeznaczone do odbioru przed posesję w godzinach od 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór do 06.00 rano w dniu odbioru. W szczególnych przypadkach należy kontaktować się z firmą wywozową.
WAŻNE INFORMACJE
DLA
ZABUDOWY
3.
Harmonogram
odpadów
dostępny
na stronie internetowej
Jednocześnie
zobowiązuje
się wywozu
wszystkich
właścicieli
posesjijest
do wystawiania
pojemnikówwww.harmonogramy.remondis.pl
oraz worków na odpady przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. W przypadku, gdy pojemniki lub worki nie zostaną wystawione przed posesję w dniu wywozu do godziny 06.00 rano, odbiór odpadów nie zostanie
4.
Biuro
Obsługiwielkogabarytowych
Klienta (BOK): 85-794
Bydgoszcz
, ul.odpady
Inwalidów
45,czynnedo
w dniach:
czwartek,
piątekwod
7:30
do 15:00 orazodbiór
we wtorki
od 7:30
tel. 52 342
74 40 wew. przypadkach
61 lub 52 342należy
19 93,kontaktować
fax 52 344 69
bydgoszcz@remondis.pl Dział eksploatacji
zrealizowany.
WKONTAKT:
celu odbioru
odpadów
należy
wystawić
przeznaczone
odbioru poniedziałek,
przed posesjęśroda,
w godzinach
od 19.00
dniu
poprzedzającym
do 06.00
ranodow17:00,
dniu odbioru.
W szczególnych
się91,e-mail:
z rmą wywozową.
(Dyspozytorzy): 52 342 74 40 wew. 59 lub 55 oraz 52 342 62 58, fax: 52 342 69 91
5. INFORMACJE
Adresy i dane
do WIELORODZINNEJ
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): ul. Inwalidów 15 tel. 52 506 59 25, ul. Jasiniecka 7A tel. 52 506 59 24 oraz ul. Ołowiana 43 tel. 52 506 59 23. Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do soboty 8.00 – 20.00 z wyłączeniem Świąt oraz dni
WAŻNE
DLAkontaktowe
ZABUDOWY
wolnych
od pracy. na których występuje konieczność częstszego odbioru niż 1x w tygodniu, ustalana będzie indywidualnie z zarządcami posesji· Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości do udostępnienia pojemników w dniu wywozu do godziny 06.00 rano. Gdy nie
Odbiór odpadów
z nieruchomości,
6.
Dezynfekcja
pojemników
dlamiejsca
Sektorausytuowania
III nastąpi od
27.04.2020należy
do 23.05.2020
oraz
od 28.09.2020
do w24.10.2020.
Terminy
mogą06.00
ulec zmianie
w przypadku
awarii
pojazdu
lub innych nieprzewidzianych
sytuacji.
dezynfekcji
dlaodbioru
Sektorów
II, IV oraz
V ze względu na trwające
postępowanie
ma możliwości
bezpośredniego
dojazdu do
pojemników
je wystawić
przed
nieruchomość
dniu wywozu
do godziny
rano. W przypadku
braku
dostępu
do pojemników,
odbiór odpadów nie
zostanieTerminy
zrealizowany.
W celu
odpadów
wielkogabarytowych
należy wystawić
odpady
przetargowe
zostaną
podane
po rozstrzygnięciu
w późniejszym
terminie.
przeznaczone do
odbioru przed
posesję
w godzinach
od 19.00 w przetargu
dniu poprzedzającym
odbiór
do 06.00 rano w dniu odbioru.
2.
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