
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,27 10,24 10,24 8,21 6,19 2,16,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,27 10,24 10,24 8,21 6,19 2,16,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14 10 10 8 6 2,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

27 24 24 21 19 16

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,27 10,24 10,24 8,21 6,19 2,16,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

12,29 12,26 12,26 10,23 21 18

25.01 19.04 17.05

25.01

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

17.05
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.

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 

Lubień, 
Glimy, Liwa, 
Wielimowo, 
Rogowo, 
Boguszewo, 
Zalewo, Gil 
Mały, Gil 
Wielki, 
Ostrów 
Wielki



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13 9 9 7 5 1,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

26 23 23 20 18 15

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

13,26 9,23 9,23 7,20 5,18 1,15,29

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

12,29 12,26 12,26 10,23 21 18

26.01 20.04 18.05

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

Piławki, 
Faltyjanki, 
Bagieńsko, 
Ligi, 
Karnity, 
Bynowo, 
Malinnik, 
Tarda

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

PLASTIK

SZKŁO

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.

MAKULATURA

odpady zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji

popiół 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

meble i inne odpady wielkogabarytowe 
26.01 18.05



styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,27 10,24 10,24 8,21 6,19 2,16,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,27 10,24 10,24 8,21 6,19 2,16,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14 10 10 8 6 2,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

27 24 24 21 19 16

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

14,27 10,24 10,24 8,21 6,19 2,16,30

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

12,29 12,26 12,26 10,23 21 18

27.01 21.04 19.05

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 GMINY MIŁOMŁYN REJON 3

Majdany 
Wielkie, 
Skarpa, 
Liksajny, 
Wólka 
Majdańska, 
Zatoka 
Leśna, 
Majdany 
Małe, Winiec, 
Kamieńczyk, 
Kukła, 
Dębinka

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 
27.01 19.05


