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

zmieszane odpady 

komunalne - pojemnik
14,28 11,25 11,25 8,22 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

biodegradowalne - worek 

brązowy
14,28 25 11*,25* 8*,22* 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23* 7*21* 4*,18* 2,16*,30

tworzywa sztuczne i metal - 

worek żółty
14,28 11,25 11,25 8,22 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

papier - worek niebieski 28 25 25 22 20 17 15 26 23 21 18 16

szkło - worek zielony 14 11 11 8 6 3 1 12 9 7 4 2

gabaryty 31 2

gruz, odpady budowlane i 

rozbiórkowe
31 30 29 30

popiół 31 28 29 29 31 28 29 30 30 28 29 30

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 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 w workach mieszkańca (max. 120 l) 

Przy odbiorze bez limitu odpady biodegradowalne należy gromadzić w dowolnych workach (max. 120 l) poza workami służącymi do segregacji odpadów.

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)

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 ilości 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.


