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Harmonogram wywozu śmieci
1. Bagniewo, Bagniewko, Małociechowo, Luszkówko 2. Brzeźno,
Łowinek, Nieciszewo, Zbrachlin 3. Luszkowo 4. Łaszewo 5. Łowin,
Gołuszyce, Parlin 6. Niewieścin, Topolno, Grabowo, Grabówko, Rudki,
Konstantowo, Cieleszyn, Trępel 7. Mirowice, Zawada, Wałdowo 8.
Pruszcz ul. Szkolna pod Mirowice 9. Pruszcz, ulica: Główna, Kwiatowa,
Plac Poniatowskiego, Kościelna , Korczaka, Szkolna, Sportowa, Cicha,
Zakątek, Spokojna, Zamknięta, Łowińska, Bydgoska,...
więcej
15 marzec 2018 14:17

Druk deklaracji obowiązujący od
12.03.2018
Druk deklaracji obowiązujący od 12.03.2018
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01 luty 2018 14:14

Opłaty za śmieci na 2018 rok
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze
złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w
następujących terminach: - za I kwartał - do 31 marca danego roku; za II kwartał - do 30 czerwca danego roku; - za III kwartał - do 30
września danego roku; - za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku.
Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych. Ponadto
opłatę za śmieci uiszcza się : - przelewem na indywidualny rachunek
bankowy...
więcej
21 czerwiec 2017 09:05

Obowiązujący druk deklaracji - odpady
2017
Obowiązujący druk deklaracaji opłat
. ...
więcej

27 kwiecień 2017 11:55

Nowy harmonogram od lipca 2017
Odpady zielone będą odbierane dwa razy w miesiącu (bez
zgłoszenia) w miejscowościach Pruszcz i Serock oprócz ul. Leśnej,
Sosnowej, Szukaj, Polnej, Mostowej, Długiej i Kolejowej, natomiast w
pozostałych miejscowościach oraz Serock ul. Leśna, Sosnowa, Szukaj,
Polna, Mostowa, Długa i Kolejowa odpady zielone będą odbierane po
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uprzednim każdorazowym zgłoszeniu właściciela nieruchomości.
(MAKSYMALNIE 5 WORKÓW Z ODPADAMI ZIELONYMI PRZY
JEDNORAZOWYM ODBIORZE). Informujemy,...
więcej
17 styczeń 2017 10:02

Opłaty za śmieci na 2017 rok
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze
złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w
następujących terminach: - za I kwartał - do 31 marca danego roku; za II kwartał - do 30 czerwca danego roku; - za III kwartał - do 30
września danego roku; - za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku.
Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych. Ponadto
opłatę za śmieci uiszcza się : - przelewem na indywidualny rachunek...
więcej

13 styczeń 2017 10:49

Zmiana stawki
Poniżej informacja na temat zmiany stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na 2017 rok. Kurenda Informujemy, że w roku
2017 nie ma dopłat.
.
..
więcej
06 maj 2016 07:34

Nowy harmonogram odbioru odpadów
komunalnych 07.2016 - 06.2017
Harmonogr
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