
2020 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH       GMINA MIŁAKOWO

1 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
8 5 4 8,22 6,20

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

9 6 5 9 7
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8 6

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

10 7 6 10,24 8,22
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
10,24 7,21 6,20 3,17 22

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12     lutego   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
12     lutego   2020

BIENIASZE           
RYCERZEWO       
PAWEŁKI               
NIEGŁAWKI         
KLUGAJNY             
TROKAJNY             
STOLNO                  
GŁODÓWKO          
POLKAJNY             
NOWE 
MIECZYSŁAWY     
MYSŁAKI                 
STARE BOLITY

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 MIŁAKOWO

2 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj
9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28

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

8 5 4 8,22 6,20
Zbiórka selektywna w workach(SZKŁO)

styczeń luty marzec kwiecień maj
9 6 5 9 7

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

8 5 4 8 6
odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

styczeń luty marzec kwiecień maj
10 7 6 10,24 8,22

popiół
styczeń luty marzec kwiecień maj
10,24 7,21 6,20 3,17 22

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12     lutego   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
12     lutego   2020

WARNY                    
PITYNY                   
WOJCIECHY          
KŁODZIN                 
GIRGINIA                
MIEJSKI DWÓR    
GUDNIKI                
RACISZEWO          
HENRYKOWO       
WARKAŁY               
WARKAŁKI             
RÓŻNOWO  

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 MIŁAKOWO

3 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

9,23 6,20 5,19 2,16,30 14,28
Zbiórka selektywna w workach (PLASTIK)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8,22 6,20

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

9 6 5 9 7
Zbiórka selektywna w workach(MAKULATURA)

styczeń luty marzec kwiecień maj
8 5 4 8 6

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

10 7 6 10,24 8,22
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
10,24 7,21 6,20 3,17 22

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12     lutego   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
12     lutego   2020

BOGUCHWAŁY     
KSIĄŻNIK                
SĄGLEWO,               
POJEZIERCE         
JANOWO                 
NARYJSKI MŁYN, 
ROJE                      
PONARY

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 MIŁAKOWO

4 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
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 6,20 4,18

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

22 19 18 8,22 6,20
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
8,22 5,19 4,18 1,15,29 21

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12     lutego   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
12     lutego   2020

WŁODYKI               
OSADA MIŁA         
CHOPINA     
KOŁŁĄTAJA       
MICKIEWICZA     
LEŚNA                   
DWORCOWA          
PRUSA             
DASZYŃSKIEGO    
MŁYŃSKA    
MAZOWIECKA    
SŁONECZY STOK 
KATOWICKA 
WARSZAWSKA 
POZNAŃSKA          
MORĄSKA              
KOLONIA                
OKRĘŻNA               
MOSTOWA             
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      GMINA MIŁAKOWO

5 niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne

MIEJSCOWOŚĆ styczeń luty marzec kwiecień maj

3,17,31 14,28 13,27 10,24 8,22
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 6,20 4,18

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

22 19 18 8,22 6,20
popiół

styczeń luty marzec kwiecień maj
8,22 5,19 4,18 1,15,29 21

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12     lutego   2020

meble i inne odpady wielkogabarytowe
12     lutego   2020

OLSZTYŃSKA        
ORZESZKOWEJ    
KASZUBSKA            
KILIŃSKIEGO       
KOŚCIUSZKI          
LIPOWA                   
KONOPNICKIEJ   
KOPERNIKA          
OSIEDLE 
KOLOROWE 
TOPOLOWA          
PRZEMYSŁOWA   
KOŚCIELNA           
KAJKI                       
SZKOLNA

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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