
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15,29 16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15,29 16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
29 16 13 11 8 6

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15 30 27 25 22 20

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15,29 16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
14 18 15 13,27 10,24 8,22

01.09 18.11

UWAGA: Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych będzie odbywał się po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 89 672 9467 nie później niż 2 dni robocze przed datą odbioru. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał się 

będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA MIASTA MIŁOMŁYN REJON 1

07.1002.08

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 PLASTIK

meble i inne odpady wielkogabarytowe 

popiół 

SZKŁO

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

 MAKULATURA

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Spacerowa, 
Różana, Iławska, 
Kołłątaja, Cicha, 
Lawendowa, 
Wrzosowa, 
Ostródzka, 
Prosta, Spokojna, 
Wąska, 
Topolowa, 
Sportowa, 
Zielona, 
Mazurska, 
Kościelna (wjazd 
przy szkole), 
Łąkowa, 
Ogrodowa, 
Przejazdowa, 
Pasłęcka, 
Okrężna, 
Rynkowa, Zaułek 
Nadleśny, 
Warmińska, Miła, 
Staszica, 
Tęczowa



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15,29 16,31 14,28 12,26 9,23 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15,29 16,31 14,28 12,26 9,23 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
29 16 14 12 9 7

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15 31 28 26 23 21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
15,29 16,31 14,28 12,26 9,23 7,21

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
14 18 15 13,27 10,24 8,22

01.09 18.11

UWAGA: Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych będzie odbywał się po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 89 672 9467 nie później niż 2 dni robocze przed datą odbioru. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00  w dniu odbioru wg harmonogramu.                                      
Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych, które zostały w systemie gminnym z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu, odbywał 

się będzie na podstawie indywidualnych ustaleń.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM GMINNYM DLA MIASTA MIŁOMŁYN REJON 2

Jarzębinowa, 
Leśna, 
Zatokowa, 
Ilińska, Plażowa, 
Jeziorna, 
Czartoryskiego,P
otockiego, 
Małachowskiego
, Rejtana, 
Hotelowa, 
Słoneczna, 
Twarda, Krótka, 
Polna, Kolejowa, 
Nadleśna, 
Poprzeczna, 
Kwiatowa, 
Kwiatów 
Polnych, 
Tartaczna, 
Wichrowe 
Wzgórze, Lipowa

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 PLASTIK

SZKŁO

 MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
04.08 07.10


