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Кваліфіковані споживачі
електроенергії можуть
зберегти свої гроші,
користуючись послугами
заводів по переробці та
сортуванню відходів округу Кінг
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Послуга доступна лиш в цих
місцях округу Кінг
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www.kingcounty.gov/solidwaste

Жителі Сіетла та
Мілтона не можуть
долучитися до цієї
програми. У цих
містах діють інші
системи утилізації
твердих відходів.

Enumclaw

Заводи по переробці
та сортуванню відходів
округу Кінг
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З подробицями Ви можете ознайомитись,
відвідав сайт kingcounty.gov/disposal-fees,
зателефонував по телефону 206-477-4466,
або по номеру телетайпа: 711.
Послуги усних перекладачів надаються.

Department of
Natural Resources and Parks
Solid Waste Division

Waste
Prevention

Cedar Falls

надруковані на вторинному папері
ARDec112021

Надаються також
альтернативні послуги

Знижка по програмі Cleanup LIFT - кваліфіковані споживачі електроенергії
кожного візиту отримують знижку в 14 доларів за утилізацію відходів та
матеріалів для переробки.
Клієнти з низьким рівнем доходу можуть долучитися до програми Cleanup LIFT
та заощадити на утилізації матеріалів на станціях переробки та перевантаження
сміття. Ця програма діє на території округу Кінг.

Як це працює

1. Хто може отримати знижку?
Споживачі повинні відповідати наступним критеріям:
		
		
		
		
		
		

Вже є учасниками програм
ProviderOne, EBT або ORCA LIFT
Щоб долучитися до цих програм,
подзвоніть оператору Community
Health Access Program за номером 1-800-756-5437 (понеділок — п’ятниця,
з 8:00 до 17:00) або відвідайте сайт kingcounty.gov/health/access.

3. Як Ви отримуєте знижку?
Просто покажіть вашу карту Pro
viderOne, EBT або ORCA LIFT при
в’їзді на територію заводу по
переробці та сортуванню відходів
округу Кінг.

Повинні проживати в окрузі Кінг - за межами міст Сіетл та Мільтон (Вони входять
в інші системи обробки твердих відходів.)		

2. Як багато грошей Ви можете зекономити?

Ви можете заощадити $14 від вартості утилізації сміття, садово-городних відходів,
деревини без покриття, матраців, пружинних блоків і охолоджуючих пристроїв. 		
Знижка розповсюджується на кожен тип матеріалів кожного візиту.

Відходи

Електричні побутові пристрої з
холодоносіями

Зелені відходи

Матеріали з твердих порід
дерева (необроблені)

Обмеження: Послуга не надається на північних та південних заводах по переробці та сортуванню міста
Сіетл. Не розповсюджується на збори благодійних організацій, спеціальні збори за видалення відходів, чи
на збори за незакріплений вантаж. Послуга недоступна для компаній.

kingcounty.gov/disposal-fees

