
 

 

 
 
2 ਮਈ 2022 ਤ� 25 ਫੁੱਟ ਜਾ ਂਉਸ ਤ� ਲੰਮੇ ਵਹੀਕਲਾ ਂਨੰੂ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ (King County) ਦੇ 
ਅਲਗੋਨਾ (Algona), ਰੇਨਟਨ (Renton) ਅਤੇ ਹਟੋਨ (Houghton) ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 
ਉਤੱ ੇਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ।  
 
 
2 ਮਈ 2022 ਤ� ਲਾਗੂ - 25 ਫੁਟੱ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਲੰਮੇ ਵਹੀਕਲਾ ਂਨੰੂ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ (King 
County) ਦੇ ਅਲਗੋਨਾ (Algona), ਰੇਨਟਨ (Renton), ਹੋਟਨ (Houghton) ਟ�ਾਂਸਫਰ 
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗੀ। ਿਸਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਉਿਲੰਗ 
ਕੰਪਨੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਚਰਾ ਪ�ਬਧੰਨ, Recology, Republic)। ਲੰਮੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 
ਗਾਹਕ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋ ਲੇਕ (ਟਕੁਿਵਲਾ) (Bow Lake (Tukwila)), ਫੈਕਟੋਰੀਆ 
(Factoria), ਈਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਿਵਖੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਇਹ ਆਧੁਿਨਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਿਣਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ 
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। ਬ ੋਲੇਕ (ਟਕੁਿਵਲਾ) 
(Bow Lake (Tukwila)), ਫੈਕਟਰੋੀਆ (Factoria), ਈਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਅਤ ੇ
ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਿਵਖੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਕਚਰਾ ਿਲਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤ� ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ 
ਲਈ ਘਟੱ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਕਉਿਂਕ 
ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਡੱੀਆਂ ਹਨ, ਉਡੀਕ ਸਮ� ਅਕਸਰ ਥੋੜ�ੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਉਡੀਕ ਸਮ� ਲਈ ਗਾਹਕ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 
ਲੰਮੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਨ ਿਕਉਿਂਕ ਲੋਕਾ ਂਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੰੂ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰੂ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵ� ਕਕੰਰੀਟ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵ� ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੇ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ 
ਵਹੀਕਲਾਂ ਕੋਲ ਹਣੁ ਛੋਟ ੇਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹੀਕਲ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਜਗ�ਾਂ ਨਹੀ ਂਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆ ਂਦਰੁਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਹੈ।  
 
ਿਜਨ�ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤ� ਮਾਰਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਿਵਕਲਿਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਕੱ ਵਾਧ ੂ8 ਤ� 17 ਮੀਲ ਦੀ ਦਰੂੀ ਤਕੱ ਡ�ਾਈਵ 
ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾ ਂਲਈ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟੱ ਕੀਮਤਾ ਂ'ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
 
ਿਜਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਈ ਅਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਿਜਨ�ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰਨਾ ਂਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ (King County) ਦੇ ਹੋਰ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੋ ਲੇਕ 
(ਟਕੁਿਵਲਾ) (Bow Lake (Tukwila)), ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria), ਈਨਮਕਲੌ (Enumclaw) ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਉਤੱੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫ਼ੀਸ ਲਈ $14 ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx


 

 

   

ਪ�. ਮੈਨੰੂ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਮ� ਿਕੱਥੇ ਜਾਵਾ?ਂ 

ਅਲਗੋਨਾ (Algona) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ: 

ਬੋ ਲੇਕ (Bow Lake) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਟ�ਾਂਸਫਰ 
ਸਟੇਸ਼ਨ(8 ਮੀਲ) 
18800 Orillia Rd S (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰਕ) 
Tukwila, WA 98188 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਿਟਆ ਂਤ� 
ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਵੀਰਵਾਰ: 24 ਘਟੰੇ; ਸ਼ੱੁਕਰ: ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ – 
ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ; ਸ਼ਿਨੱਚਰ-ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ 
– ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਿਟਆ ਂਤ� 
ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਸ਼ੱੁਕਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ; 
ਸ਼ਿਨੱਚਰ-ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤਕੱ  
 
ENUMCLAW (ਈਨਮਕਲੌ) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇ
ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ(17 ਮੀਲ) 
1650 Battersby Ave E (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰਕ) 
Enumclaw, WA 98022 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ 
ਤੱਕ।  

ਰੇਨਟਨ (Renton) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ: 

ਬੋ ਲੇਕ (Bow Lake) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟਸ਼ੇਨ(8 ਮੀਲ) 
18800 Orillia Rd S (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰਕ) 
Tukwila, WA 98188 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਿਟਆ ਂਤ� ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਵੀਰਵਾਰ: 24 ਘੰਟ;ੇ ਸ਼ੱੁਕਰ: ਰਾਤ 12 ਵਜੇ – ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ 
ਤੱਕ; ਸ਼ਿਨੱਚਰ-ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਰੀਸਾਈਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੰਟੇ (ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਿਟਆ ਂਤ� ਵੱਖ): ਸੋਮ-ਸ਼ੱੁਕਰ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤਕੱ; ਸ਼ਿਨੱਚਰ-ਐਤ: 
ਸਵੇਰੇ 8:30 – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤਕੱ।   
 
ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟਸ਼ੇਨ(9 ਮੀਲ) 
13800 SE 32nd St (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰਕ)  
Bellevue, WA 98005 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੱੁਕਰ: ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ;ਸ਼ਿਨੱਚਰ ਤੇ ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਹੋਟਨ (Houghton) ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ:  

ਫੈਕਟੋਰੀਆ (Factoria) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟਸ਼ੇਨ(8 ਮੀਲ) 
13800 SE 32nd St (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰਕ) 
Bellevue, WA 98005 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੱੁਕਰ: ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ;ਸ਼ਿਨੱਚਰ ਤੇ ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 
 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/enumclaw-transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/enumclaw-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=1650%20Battersby%20Ave%20E+Enumclaw+WA+98022+Enumclaw%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station


 

 

ਸ਼ੋਰਲਾਈਨ (Shoreline) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਟ�ਾਸਂਫਰ ਸਟਸ਼ੇਨ(16 ਮੀਲ) 
2300 N 165th St. (ਬਾਹਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਿਲੰਕ) 
Shoreline, WA 98133 
ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਸੋਮ-ਸ਼ੱੁਕਰ: ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕੱ; ਸ਼ਿਨੱਚਰ ਅਤੇ ਐਤ: ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤਕੱ 

ਉਡੀਕ ਸਮ� ਲਈ ਗਾਹਕਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੀਆ ਂਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ (King County) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ 
ਟ�ਾਸਂਫਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਪਰੂੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚੱ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਿਦਨ, ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਥ�ਕਸਿਗਿਵਗੰ, ਿਕ�ਸਮਸ, ਅਤੇ ਨਵ� ਸਾਲ ਦ ੇਿਦਨ 'ਤ ੇਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।  

 

ਪ�. ਹੋਟਨ (Houghton), ਰੇਨਟਨ (Renton), ਅਤੇ ਅਲਗੋਨਾ (Algona) ਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 50 ਸੇਵਾ ਤ� ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈੱਆ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਿਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ? 

ਉ. ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਅਲਗਨੋਾ (Algona) ਅਤੇ ਹੋਟਨ (Houghton)) ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹਨ। 
ਸਾਉਥ ਕਾਉਟਂੀ (South County) ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਟ�ਾਸਂਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਿਨਰਮਾਣ 2023 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 2026 ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ�  ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ, 
ਬਗੀਚ ੇਦੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਤ ੇਖਤਰਨਾਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਿਡਸਜ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਅਲਗਨੋਾ (Algona) ਿਵਖ ੇਮੌਜਦੂ ਨਹੀ ਂਹਨ। 
ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ (King County) ਵੱਲ�  ਆਪਣੇ ਨੌਰਥਈਸਟ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤ ੇਟ�ਾਂਸਫਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਜਗ�ਾ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 2028 ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ�ਣਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ। 
 

ਪ�. ਮੈਨੰੂ ਨਵ� ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਂਸੀ। ਮ� ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਆਇਆ/ਆਈ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਉਡੀਕ 
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਕੀ ਿਕੰਗ ਕਾਊਟਂੀ (King County) ਵੱਲ�  ਮੈਨੰੂ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਉ. ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਹੋਈ ਅਸੁਿਵਧਾ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਖਮਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਿਜਨ�ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ 
ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਿਵਕਲਿਪਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫੀਸ ਿਵੱਚ $14 ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਉਚਰ ਿਮਲੇਗਾ। ਕੂੜੇ 
ਲਈ ਿਡਸਪੋਜ਼ਲ ਫੀਸ $28 ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ (ਬਗੀਚੇ ਦ ੇਕਚਰੇ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਫੀਸ $16 ਹੈ।  

 

 
 

 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/shoreline-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=2300%20N%20165th%20St.+Shoreline+WA+98133+Shoreline%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/south-county.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/northeast.aspx

