
Miesiąc Rodzaj nieruchomości
Odpady pozostałe 

po segregacji
Odpady 

biodegradowalne
Tworzywa sztuczne, 

metale
Papier i 
tektura Szkło Odpady 

niesegregowane

zamieszkała*

niezamieszkała**

ryczałt***

* zamieszkła - nieruchomość, na której zadeklarowano zamieszkiwanie osób;
** niezamieszkała - nieruchomośc, na której prowadzona jest działalność, np.. sklepy, hotele, gastronomia;
*** ryczałt - nieruchomość wykorzystywana jedynie przez część roku na potzreby rekreaxcyjno-wypoczynkowe.

Odbiór odpadów przypadający na dni ustawowo wolne od pracy 
może odbywać się w dniach poprzedzających lub następujących.
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  UWAGA !!! POJEMNIKI, WORKI NALEŻY W DNIU ODBIORU WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6 

 - Sianożęty (Kołobrzeska od Malechowskiej do Rolnej)                                                                                                                
- Ustronie Morskie: powtórki, osiedla, ulice: Ku Słońcu, Malechowska,  Kołobrzeska,                                                                                              

Rolna (od ulicy Kołobrzeskiej do Olszyny), Akacjowa, Zachodnia,                                                                                                       
Bogusława XIV(ORW Zagłębie); Sianożęty: ulica Kołobrzeska;                                                                                                                  

- Bagicz; Grąbnica (od strony Ku Słońcu), Malechowo; Olszyna;                                                                                                                      
- Kukinka (pomiędzy Malechowem a ulicą Ku Słońcu).                                                                                                                           

W przypadku odbioru odpadów 2 x w tyg. odbiór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki i czwartki.                                                       
W przypadku odbioru odpadów 3 x w tyg. odpór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki, środy i piątki.
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Miesiąc Rodzaj nieruchomości 
Odpady pozostałe 
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niesegregowane

zamieszkała

niezamieszkała

ryczałt

* zamieszkła - nieruchomość, na której zadeklarowano zamieszkiwanie osób;
** niezamieszkała - nieruchomośc, na której prowadzona jest działalność, np.. sklepy, hotele, gastronomia;
*** ryczałt - nieruchomość wykorzystywana jedynie przez część roku na potzreby rekreaxcyjno-wypoczynkowe.

Odbiór odpadów przypadający na dni ustawowo wolne od pracy 
może odbywać się w dniach poprzedzających lub następujących.

4, 10, 17, 24kwiecień
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WTOREK

  UWAGA !!! POJEMNIKI, WORKI NALEŻY W DNIU ODBIORU WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6 

 Ustronie Morskie: ul. Koszalińska, ul. Kościuszki powtórki, ul. Kolejowa, ul. Polna,                                                                           
Sianożęty, Gwizd, Grąbnica (od strony Gwizdu).                                                                                                                                      
Okrzei (od ul. Górnej do ul. Wojska Polskiego).                                                                                                                                                         

W przypadku odbioru odpadów 2 x w tyg. odbiór odpadów będzie odbywał się w wtorki i piątki.                                                                                                        
W przypadku odbioru odpadów 3 x w tyg. odpór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki, środy i piątki.

4, 10, 17, 24 4, 17 19 510, 24



Miesiąc Rodzaj nieruchomości
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niesegregowane

zamieszkała

niezamieszkała

ryczałt

* zamieszkła - nieruchomość, na której zadeklarowano zamieszkiwanie osób;
** niezamieszkała - nieruchomośc, na której prowadzona jest działalność, np.. sklepy, hotele, gastronomia;
*** ryczałt - nieruchomość wykorzystywana jedynie przez część roku na potzreby rekreaxcyjno-wypoczynkowe.

Odbiór odpadów przypadający na dni ustawowo wolne od pracy 
może odbywać się w dniach poprzedzających lub następujących.

5, 11, 18, 25

Ustronie Morskie – ulice: Rolna (od Olszyny do ulicy Kolejowej), Morska,                                                                                          
Turystyczna, Nadbrzeżna, Wojska Polskiego, Polna 1, Bogusława XIV,                                                                                                    

Rybacka, Wąska, Bolesława Chrobrego od Targowej do Rolnej;                                                                                                               
Rusowo, Kukinia, Kukinka (pozostała część), Malechowo;                                                                                                                                                                                                  

działki ul. Malechowska, działki ul. Rolna, działki ul. Chabrowa.                                                                                                                                               
W przypadku odbioru odpadów 2 x w tyg. odbiór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki i czwartki.                                                                                             

W przypadku odbioru odpadów 3 x w tyg. odpór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki, środy i piątki.

  UWAGA !!! POJEMNIKI, WORKI NALEŻY W DNIU ODBIORU WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6 

2018              
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Miesiąc Rodzaj nieruchomości
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ryczałt

* zamieszkła - nieruchomość, na której zadeklarowano zamieszkiwanie osób;
** niezamieszkała - nieruchomośc, na której prowadzona jest działalność, np.. sklepy, hotele, gastronomia;
*** ryczałt - nieruchomość wykorzystywana jedynie przez część roku na potzreby rekreaxcyjno-wypoczynkowe.

Odbiór odpadów przypadający na dni ustawowo wolne od pracy 
może odbywać się w dniach poprzedzających lub następujących.

6, 12, 19, 26

  UWAGA !!! POJEMNIKI, WORKI NALEŻY W DNIU ODBIORU WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6 

Ustronie Morskie- ulice: Wiejska, Geodetów, Krótka, Słoneczna,                                                        
Kolejowa (od strony ul. Geodetów), Targowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Górna, ŁąkowaBolesława 

Chrobrego (w kierunku od Targowej do Marysina),  Spokojna, Graniczna, Bogusława XIV obok ul. 
Górnej, Okrzei (od ul. Wojska Polskiego do końca), Koszalińska (od ul. Ku Słońcu do ul. Wiejskiej).                          

W przypadku odbioru odpadów 2 x w tyg. odbiór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki i czwartki. W przypadku odbioru odpadów                           
3 x w tyg. odpór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki, środy i piątki. 
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niesegregowane

zamieszkała

niezamieszkała

ryczałt

* zamieszkła - nieruchomość, na której zadeklarowano zamieszkiwanie osób;
** niezamieszkała - nieruchomośc, na której prowadzona jest działalność, np.. sklepy, hotele, gastronomia;
*** ryczałt - nieruchomość wykorzystywana jedynie przez część roku na potzreby rekreaxcyjno-wypoczynkowe.

Odbiór odpadów przypadający na dni ustawowo wolne od pracy 
może odbywać się w dniach poprzedzających lub następujących.

6, 13, 20, 27

  UWAGA !!! POJEMNIKI, WORKI NALEŻY W DNIU ODBIORU WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6 

Ustronie Morskie- ulice: Kościuszki, Bałtycka, Brzozowa, Wolności, Leśna, Dębowa,                                                                            
dawne Wieniotowo, Kołobrzeska (stacja paliw, numery: 1, 7, 9, 11, 13).                                                                                                      
W przypadku odbioru odpadów 2 x w tyg. odbiór odpadów będzie odbywał się w wtorki i piątki.                                                                                           

W przypadku odbioru odpadów 3 x w tyg. odpór odpadów będzie odbywał się w poniedziałki, środy i piątki.

kwiecień

Rok

2018         PIĄTEK

6, 13, 20, 27 6, 20 13, 27 19 5
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wielorodzinna 
(powyżej 7 lokali)

3, 6, 9, 12, 16, 
19, 23, 27, 30 3, 16, 30 9, 13, 23, 27 19 5 3, 6, 9, 12, 16, 

19, 23, 27, 30

Odbiór odpadów przypadający na dni ustawowo wolne od pracy 
może odbywać się w dniach poprzedzających lub następujących.

Nieruchomości zamieszkałe: zabudowa wielorodzinna (powyżej 7 lokali)
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