
2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH        MIASTO  MORĄG

1 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
7 4 3 7,21 5,19

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

8 5 4 8 6
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7 5

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

9 6 5 9,23 7,21
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj

9,22 6,19 5,18 1,15,29 7

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
13    stycznia   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
13    stycznia   2020

JAGIEŁŁY                
KAJKI                     
SKŁODOWSKIEJ    
KASPROWICZA      
HERDERA                
PLAC JANA               
PAWŁA II                  
PRZEMYSŁOWA     
LEŚNA                       
KWIATOWA             

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        MIASTO  MORĄG

2 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj
7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26

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

7 4 3 7,21 5,19
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8 6

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

7 4 3 7 5
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

styczeń luty marzec kwiecień maj
9 6 5 9,23 7,21

popiół
styczeń luty marzec kwiecień maj

9,22 6,19 5,18 1,15,29 7
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

13    stycznia   2020
meble i inne odpady wielkogabarytowe

13    stycznia   2020

KOŚCIELNA                
3 MAJA                      
PARKOWA   
POMORSKA             
KRZYWA                  
TARGOWA    
OGRODOWA           
MICKIEWICZA        
MŁYŃSKA                
KOLEJOWA         
DĄBROWSKIEGO   
WENECKA         
DWORCOWA             
KOŚCIUSZKI    

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        MIASTO  MORĄG

3 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj
2,15,29 12,26 11,25 8,22 6,20

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

7 4 3 7,21 5,19
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8 6

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

7 4 3 7 5
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

styczeń luty marzec kwiecień maj
9 6 5 9,23 7,21

popiół
styczeń luty marzec kwiecień maj

9,22 6,19 5,18 1,15,29 7
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

14    stycznia   2020
meble i inne odpady wielkogabarytowe

14    stycznia   2020

AKACJOWA             
WRZOSOWA            
MAKOWA                 
MALINOWA             
JODŁOWA                
DASZYŃSKIEGO     
WITOSA     
KILIŃSKIEGO          
ŚWIERKOWA

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        MIASTO  MORĄG

4 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj
10,24 7,21 6,20, 3,17,30 15,29

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

7 4 3 7,21 5,19
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8 6

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

7 4 3 7 5
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

styczeń luty marzec kwiecień maj
9 6 5 9,23 7,21

popiół
styczeń luty marzec kwiecień maj

9,22 6,19 5,18 1,15,29 7
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

13    stycznia   2020
meble i inne odpady wielkogabarytowe

13    stycznia   2020

SZPITALNA              
KASZUBSKA            
KUJAWSKA         

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        MIASTO  MORĄG

5 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

7 4 3 7,21 5,19
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8 6

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

7 4 3 7 5
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

styczeń luty marzec kwiecień maj
9 6 5 9,23 7,21

popiół
styczeń luty marzec kwiecień maj

9,22 6,19 5,18 1,15,29 7
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

14    stycznia   2020
meble i inne odpady wielkogabarytowe

14    stycznia   2020

KRAŃCOWA             
PADEREWSKIEGO, 
CHOPINA                   
TOPOLOWA              
DĘBOWA                   
WYSZYŃSKIEGO     
KLONOWA                
ASNYKA                     
MONIUSZKI              
WIERZBOWA           
SŁONECZNA             
RADNA

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        MIASTO  MORĄG

6 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

9,22 5,19 4,18 1,15,29 13,27
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7,21 5,19

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

8 5 4 8 6
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7 5

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

9 6 5 9,23 7,21
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
9,22 6,19 5,18 1,15,29 7

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
14    stycznia   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
14    stycznia   2020

ŻEROMSKIEGO      
KRASIŃSKIEGO      
CHODKIEWICZA     
PLAC GDAŃSKI        
WOJSKA 
POLSKIEGO   
JAGIELOŃCZYKA   
RZEMIEŚLNICZA   
MAZURSKA             
ŚLĄSKA                     
MAZOWIECKA       
BEMA

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        MIASTO  MORĄG

7 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

3,14,28 11,25 10,24 7,21 5,19
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7,21 5,19

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

8 5 4 8 6
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7 5

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

9 6 5 9,23 7,21
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
9,22 6,19 5,18 1,15,29 7

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
14    stycznia   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
14    stycznia   2020

CHABROWA              
KONWALIOWA         
KROKUSOWA,           
NARCYZOWA            
PERŁOWA                  
RÓŻANA,                    
RUBINOWA                
RUMIANKOWA    
SZMARAGDOWA      
TĘCZOWA    
TULIPANOWA           
ZŁOTA                        
BURSZTYNOWA       
FIOŁKOWA                
PRUSA              
WRÓBLEWSKIEGO 
LIPOWA                    
SOWIA                      
NARUTOWICZA      
PIŁSUDSKIEGO,      
WRONIA    
SIKORSKIEGO        
ŁĄKOWA                 
SOSNOWA                

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        MIASTO  MORĄG

8 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

2,16,30 13,27 12,26 9,23 7,21
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7,21 5,19

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

8 5 4 8 6
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
7 4 3 7 5

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

9 6 5 9,23 7,21
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
9,22 6,19 5,18 1,15,29 7

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
13    stycznia   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
13    stycznia   2020

11 LISTOPADA         
REYMONTA              
RATAJA                     
OSIŃSKIEGO            
SAMULEWSKIEGO 
SIERAKOWSKIEGO 
ZAWISZY                   
ZAMKOWA               
ZBOŻOWA                 
PUŁASKIEGO           
SZKOLNA                 
WARMIŃSKA             
PLAC 
KOMPATANTÓW     
PARKOWA

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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