
2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH    GMINA MAŁDYTY

1 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

3,15,29 12,26 11,25 8,22 6,20
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
21 18 17 8,22 5,19

Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)
styczeń luty marzec kwiecień maj

22 19 18 23 20
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
21 18 17 8,22 5,19

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji
styczeń luty marzec kwiecień maj

23 20 19 9,23 7,21
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
8,23 6,2 4,19 9,23 21

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
10   marca   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
10   marca   2020

KARCZEMKA           
RYBAKI                     
GUMISKA    WIELKIE   
GUMISKA MAŁE      
BUDWITY                  
BUDYTY                    
GIZAJNY                   
KADZIE                     
KREKI                        
SASINY                      
NIEDŹWIADA           
POŁOWITE               
KLONOWY DWÓR  
KANTY                       
SMOLNO                              
                                        
DZIŚNITY                
SOPLE                       
LINKI                         
LESZCZYNKA                   
BAGNITY                 
SURZYKI WIELKIE 
SURZYKI  MAŁE    
SZYMONOWO         
SZYMONÓWKO      
PLĘKITY                    
WODZIANY         

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu odbywać będzie się na podstawie 
indywidualnych ustaleń. W przypadku zadeklarowanego odbioru raz w m-cu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie w drugim 
terminie miesiąca.                                                                                                                                                                                                                        
      Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00 w dniu odbioru.



2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH    GMINA MAŁDYTY

2 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj
4,17,31 14,28 13,27 10,24 8,22

Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)
styczeń luty marzec kwiecień maj

27 24 23 10,27 11,25
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
28 25 24 28 26

Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)
styczeń luty marzec kwiecień maj

27 24 23 10,27 11,25
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

styczeń luty marzec kwiecień maj
29 26 25 1,15,29 13,27

popiół
styczeń luty marzec kwiecień maj
2,16,29 13,26 12,25 9,23 28

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
10    marca   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
10    marca   2020

JARNOŁTOWO 
JARNOŁTÓWKO 
WIELKI  DWÓR 
KOSZAJNY             
PLEŚNO                      
     

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu odbywać będzie się na podstawie 
indywidualnych ustaleń. W przypadku zadeklarowanego odbioru raz w m-cu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie w drugim 
terminie miesiąca.                                                                                                                                                                                                                        
       Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00 w dniu odbioru.



2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH    GMINA MAŁDYTY

3 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

7,20, 3,17 2,16,30 14,27 11,25
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
27 24 23 10,27 11,25

Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)
styczeń luty marzec kwiecień maj

28 25 24 28 26
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
27 24 23 27 25

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji
styczeń luty marzec kwiecień maj

29 26 25 1,15,29 13,27
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
2,16,29 13,26 12,25 9,23 27

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
10   marca   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
10   marca   2020

WILAMOWO 
WILAMÓWKO 
GLĘDY                      
NAŚWITY                 
SAMBRÓD                
SARNA                     
ZDUNY                      
ZAJEZIERZE            
DRYNKI 

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu odbywać będzie się na podstawie 
indywidualnych ustaleń. W przypadku zadeklarowanego odbioru raz w m-cu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie w drugim 
terminie miesiąca.                                                                                                                                                                                                                        
      Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00 w dniu odbioru.



2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH    GMINA MAŁDYTY

4 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

8,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
20 17 16 6,20 4,18

Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)
styczeń luty marzec kwiecień maj

21 18 17 21 19
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
20 17 16 20 18

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji
styczeń luty marzec kwiecień maj

22 19 18 1,15,29 13,27
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
8,22 5,19 4,18 1,15 13

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
11   marca   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
11    marca   2020

DOBROCIN              
KIEŁKUTY                
KOZIA WÓLKA           
                     
MAŁDYTY  ul. :         
SZKOLNA                 
KWIATOWA          
PRUSA                   
BRZOZOWA           
PRZEMYSŁOWA      
DWORCOWA       
TOPOLOWA             
CICHA  

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu odbywać będzie się na podstawie 
indywidualnych ustaleń. W przypadku zadeklarowanego odbioru raz w m-cu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie w drugim 
terminie miesiąca.                                                                                                                                                                                                                        
     Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00 w dniu odbioru.



2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH    GMINA MAŁDYTY

5 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj
7,20, 3,17 2,16,30 14,27 11,25

Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)
styczeń luty marzec kwiecień maj

20 17 16 6,20 4,18
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
21 18 17 21 19

Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)
20 17 16 20 18

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji
styczeń luty marzec kwiecień maj

22 19 18 1,15,29 13,27
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
8,22 5,19 4,18 1,15 13

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
11   marca   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
11   marca   2020

MAŁDYTY ul. :   
POLNA                    
KOPERNIKA             
LEŚNA                      
LIPOWA                   
ŁĄKOWA           
MORĄSKA              
OGRODOWA            
SŁONECZNA           
TURYSTYCZNA       
WIŚNIOWA             
ZAMKOWA               
OSTRÓDZKA            
PARKOWA              
WIĄZOWA                
DĘBOWA                  
SPORTOWA                 
                                 
LEŚNICA                   
ZALESIE  

Odbiór z nieruchomości niezamieszkałych z zadeklarowaną częstotliwością inną niż dwa razy w miesiącu odbywać będzie się na podstawie 
indywidualnych ustaleń. W przypadku zadeklarowanego odbioru raz w m-cu odbiór z nieruchomości niezamieszkałych odbywać się będzie w drugim 
terminie miesiąca.                                                                                                                                                                                                                        
     Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić odpady przed posesją do godziny 6:00 w dniu odbioru.
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