
frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
1,15,29 13,27 10,24 8,22

biodegradowalne - worek 

brązowy
1,15*,29* 13*,27* 10*,24* 8,22*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
1,15,29 13,27 10,24 8,22

papier - worek niebieski 29 27 24 22

szkło - worek zielony 1 13 10 8

gabaryty 15 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
29 _ 29 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6
REJON 1 obejmuje ulice: Barwna, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Gombrowicza, Górnoleśna, Grodeckiego, Kolorowa, Kościuszki (od Krasińskiego w kierunku 

Falęcina), Kraszewskiego, Kwiatowa, Lasockiego, Lawendowa, Ledóchowskiej U., Macierzanki, Mała, Moniuszki, Norwida C.K., Obwodu AK Bażant, Parkowa, Partyzantów, Pewna, 

Piaski, Piaskowa, Podgórna (Kościuszki - W. Polskiego), Północna, Pusta, Reymonta, Skromna, Sobieskiego, Spokojna, Szarych Szeregów, Świerkowa, Teligi L., Tuwima, Wąska, 

Wigury, Wojska Polskiego (Ludna-Kwiatowa), Żukowska, Żwirki

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
14,28 12,26 9,23 7,21

biodegradowalne - worek 

brązowy
14,28* 12*,26* 9*,23* 7,21*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
14,28 12,26 9,23 7,21

papier - worek niebieski 28 26 23 21

szkło - worek zielony 14 12 9 7

gabaryty 15 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
29 _ 29 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 2 obejmuje ulice: Brzuzka A., Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kościelna, Kościuszki (od Krasińskiego do torów PKP), Krakowska (Kościuszki-Wielki Kąt), Krasińskiego 

(Kościuszki-Wojska Polskiego), Królowej Jadwigi, Krucza, Mickiewicza, Nowa, Okopy Górne, Pasieczna, Plantowa, Rzeczna, Słowackiego, Smoleńskiego (od PKP do Kościelnej), 

Spacerowa, Spółdzielcza, Starodęby, Stawy, Wielki Kąt, Witkowskiej F., Wojska Polskiego (Ludna-Zamenhoffa), Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Żabie Oczko

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
2,16,30 14,28 13,25 9,23

biodegradowalne - worek 

brązowy
2,16*,30* 14*,28* 13*,25* 9,23*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
2,16,30 14,28 13,25 9,23

papier - worek niebieski 16 28 25 23

szkło - worek zielony 2 14 13 9

gabaryty 15 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
29 _ 29 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 3 obejmuje ulice: Czubińska, Falęcka, Gospodarska, Jemiołuszek, Jerzyków, Klonowa, Leśny Ślad (Podleśna- Lasek Olszowy), Leszczynowa, Lipowa, Marzeń, Myśliwiecka, 

Naddawki, Ogrodowa, Olszowa, Owocowa, Parkingowa, Podleśna, Przerwana, Przyszłości, Ruczaj, Sadowa, Słowików, Sołecka, Sowia, Tęczowa, Topolowa, Trębacka, Wiosenna, 

Wjazdowa, Wlot, Wrzosowa, Wschodnia, Wylot, Zakątek, Załamana, Zielona, Żytnia, Źródlana

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
3,17 1,15,29 12,26 10,24

biodegradowalne - worek 

brązowy
3,17* 1*,15*,29* 12*,26* 10,24*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
3,17 1,15,.29 12,26 10,24

papier - worek niebieski 17 29 26 24

szkło - worek zielony 3 15 12 10

gabaryty 15 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
29 _ 29 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 4 obejmuje ulice: Dworcowa, Kaprys, Krakowska (Kościuszki-Czubińska), Krasińskiego (Kościuszki- Piasta), Leśny Ślad (Krasińskiego-Podleśna), Letnicza, Literacka, Niecała, 

Orzeszkowej, Piasta, Podgórna (Kościuszki-Wspólna), Sienkiewicza, Wiejska, Wójtowska, Wspólna, Zaciszna

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
8,22 6, 20 3,17 1,15,29

biodegradowalne - worek 

brązowy
8,22* 6*,20* 3*,17* 1,15*,29*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
8,22 6, 20 3,17 1,15,29

papier - worek niebieski 22 20 17 29

szkło - worek zielony 8 6 3 15

gabaryty 29 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
30 _ 30 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 5 obejmuje ulice: Bagnista, Bliska, Brwinowska (Kazimierzowska - Wiatraczna), Brzozowa, Dębowa, Działkowa, Grabowa, Jedwabna, Jesionowa, Jeżynowa, Kasztanowa, 

Kazimierzowska, Konwaliowa,  Na Skraju, Na Uboczu, Nowowiejska nr 35, 35a, Magnolii, Morwowa, Okólna, Piłsudskiego, Podkowiańska, Poleska, Poziomkowa, Próżna, Radosna, ks. 

Skargi, Smoleńskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sokorskiej B.,  Sportowa, Staszica (Dębowa-Królewska), Średnia, Warszawska (Piłsudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Wiatraczna 

(Podkowiańska-Wierzbowa), Wierzbowa

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
7,21 5,19 2,16,30 14,28

biodegradowalne - worek 

brązowy
7,21* 5*,19* 2*,16*,30* 14,28*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
7,21 5,19 2,16,30 14,28

papier - worek niebieski 21 19 30 28

szkło - worek zielony 7 5 16 14

gabaryty 29 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
30 _ 30 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 6 obejmuje ulice: Chabrów, Dembowskiej, Gen. A. E. Fieldorfa, Por. St. Hellera, Królewska, Książenicka, Łączna, Łąkowa, Niezapominajki,  Nowowiejska (bez nr 35,35a), 

Okrzei, Ptasia, Rososzańska, Sarnia, Staszica (Królewska - Kady), Stokrotki, Wysoka, Wysockiego, Zielna

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
9,23 7,21 4,18 2,16,30

biodegradowalne - worek 

brązowy
9,23* 7*,21* 4*,18* 2,16*,30*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
9,23 7,21 4,18 2,16,30

papier - worek niebieski 23 21 18 30

szkło - worek zielony 9 7 4 16

gabaryty 29 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
30 _ 30 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 7 obejmuje ulice: Bartosza, Bociania, Brwinowska (Królewska-Wiatraczna), Cicha, Dolna, Głowackiego, Grudowska (Królewska - Owczarska), Iwaszkiewicza,  Jabłonowa, 

Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konopnickiej, Makowa, Marszałkowska, Miła, Nadarzyńska (bez nr 42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c ,86a,86c), Owczarska, Perłowa, Piękna, Promyka, Różana,  

Skośna, Słoneczna, Szkolna, Sympatyczna, Turczynek, Urocza, Wesoła, Wiatraczna (Turczynek – Wierzbowa), Wiśniowa

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
10,24 8,22 5,19 3,17,31

biodegradowalne - worek 

brązowy
10,24* 8*,22* 5*,19* 3,17*,31*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
10,24 8,22 5,19 3,17,31

papier - worek niebieski 24 22 19 31

szkło - worek zielony 10 8 5 17

gabaryty 29 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
30 _ 30 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 8 obejmuje ulice: Akacjowa, Charci Skok, Długa, Herberta, Graniczna, Grudowska (Królewska-Warszawska), Inżynierska, Krótka, Krzywa, Leśna, Podwiejska, Polna, 

Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Sosnowa, Ślepa, Środkowa, Warszawska (Piłsudskiego-w kierunku Pruszkowa), Zawąska

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
6, 20 4,18,30 15,29 13,27

biodegradowalne - worek 

brązowy
6, 20* 4*,18*,30* 15*,29* 13,27*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
6, 20 4,18,30 15,29 13,27

papier - worek niebieski 20 18 29 27

szkło - worek zielony 6 4 15 13

gabaryty 15 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
29 _ 29 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 9 obejmuje ulice: Asnyka, Kameralna, Kochanowskiego, Księżycowa, Lazurowa, Ludna, Prusa, Szczepkowskiego

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)



frakcja wrzesień październik listopad grudzień

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
13,27 11,25 8,22 6, 20

biodegradowalne - worek 

brązowy
13,27* 11*,25* 8*,22* 6, 20*

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
13,27 11,25 8,22 6, 20

papier - worek niebieski 27 25 22 20

szkło - worek zielony 13 11 8 6

gabaryty 29 _ _ _

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
30 _ 30 _

Zużyte baterie, świetlówki– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)
Popiół należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego.
Gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe – raz na kwartał w ilośi 1 worka na jednego mieszkańca (masa worka nie może przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów 

należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz zużyte opony - odbierane są sprzed posesji po uprzednim zgłoszeniu do Punktu Informacyjno-

Reklamacyjnego.

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany jest w Milanówku przy ul. Turczynek. Czynny od wtorku do piatku od godz.10:00 do godz. 18:00, 

soboty od godz. 11:00 do godz. 19:00. W PSZOK-u przyjmowane będą odpady: biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, opony, zużyty 

sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło, popiół.

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje należy kierować do Punktu Informacyjno – Reklamacyjnego pod nr tel. (22) 758-20-67 od poniedziałku do piatku od 

godz. 7:00 do godz. 15:00 lub e-mail: milanowek@mzo.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA MILANÓWKA                                                                                                                                                                                                                                                                

w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

realizowany przez firmę MZO Pruszków 22 758 20 67, milanowek@mzo.pl, 05-800 Pruszków, ul.Stefana Bryły 6

REJON 10 obejmuje ulice:  3 maja, 8 maja, Bratnia, Gołębia, Gospodarska nr 44a, 44b, 44c, Kazimierzowska 34a, Końcowa,

Nadarzyńska nr  42a 44a, 44b, 80c, 82b, 82c, 86a, 86;, Marzanny, Modrzewiowa, Niska, Południowa, Rolna, Świerkowa, Wiatraczna 16a, 16b, 16c; Zarzeczna, Żabie Oczko nr 8, 12, 

14, 16, 18

* odbiór odpadów biodegradowalnych w każdej ilości.
Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji do godz. 6:30 w dniu odbioru odpadów. Odpady będą odbierane z altan 

śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy.
Przeterminowane leki – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)


