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MIASTO MILANÓWEK

Zasady i informacje dotyczące selektywnego zbierania odpadów  
znajdziecie Państwo na stronie:

https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/ochrona-srodowiska/odbior-smieci
Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje, prośby należy kierować do  

Punktu Informacyjno –Reklamacyjnego (PIR):

Punkt Informacyjno - Reklamacyjny (PIR)  
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 

  tel.: (22) 729 98 98, 729 98 99 
 e-mail: biuro@eko-hetman.pl
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W PSZOK przyjmowane są: 
 

Papier Popioły

Tworzywa sztuczne Metale

Szkło Chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania

Odpady komunalne ulegające biodegradacji Przeterminowane leki

Zużyte baterie i akumulatory Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Meble i inne odpady wielkogabarytowe Odpady budowlane i rozbiórkowe 

Zużyte opony Odpady zielone

Odpady w PSZOK-u można oddać po uprzednim okazaniu przez mieszkańca dokumentu 
potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta 
Milanówka.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta przypisany do danego właściciela lub 
bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Milanówka. 

Terminy wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. za I kwartał do 30 marca danego roku  
2. za II kwartał do 30 czerwca danego roku  
3. za III kwartał do 30 września danego roku  
4. za IV kwartał do 30 listopada danego roku

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, reklamacje, prośby należy kierować 
do Punktu Informacyjno –Reklamacyjnego (PIR):

Punkt Informacyjno - Reklamacyjny (PIR)  
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 

  tel.: (22) 729 98 98, 729 98 99 
 e-mail: biuro@eko-hetman.pl
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Odpady odbierane są bezpośrednio sprzed posesji lub z altany śmietnikowej.

Terminy odbioru odpadów wskazane są w harmonogramie odbioru odpadów dostępnym na 
stronie internetowej Miasta Milanówka (www.milanowek.pl)

Poza wskazanymi wyżej odpadami, bezpośrednio sprzed posesji odbierane są również 
następujące odpady: 

-  liście - 2 razy w roku (na wiosnę i na jesieni) odbywa się dodatkowy odbiór worków z liśćmi 

-  odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt ADG i RTV – odbiór w terminach 
wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów, po zgłoszeniu do (PIR), 

-  popiół - należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do  
60 litrów, odpornych na rozerwanie, odbiór po zgłoszeniu do (PIR).

-  gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe –  w ilości max. 4 worki 120 litrowe (waga do 25 kg) 
- po zgłoszeniu do (PIR) 

        Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Lokalizacja: ul. Turczynek róg ul. Wiatracznej    

Dni oraz godziny, w których PSZOK jest czynny podane są na stronie internetowej Miasta 
Milanówka www.milanowek.pl oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Milanówku www.zgkim-milanowek.pl.  

Na terenie PSZOK zlokalizowany jest punkt  przyjmowania rzeczy używanych, niestanowiących 
odpadów, celem ponownego użycia – wiata „drugie życie odpadu” na sprawne przedmioty 
użytkowe 

     WRZUCAMY    NIE WRZUCAMY 
Zmieszane odpady komunalne – pojemnik 

resztki mięsne i kości,
zabrudzony papier,
zużyte materiały higieniczne  
(w tym pieluchy, podpaski),
żwirek z kuwet,
fajans, potłuczone szkło, tekstylia

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, AGD,  
baterie i akumulatory,

odpady remontowe i budowlane, 
odpady zielone,
 leki, chemikalia

Odpady biodegradowalne – worek brązowy 

odpady zielone:  
liście, trawa, kwiaty, pocięte gałązki, krzewy
bioodpady:  
owoce, warzywa

resztki mięsne, kości,
tłuszcze zwierzęce,

olej jadalny,
ziemia i kamienie,
odchody zwierząt

Tworzywa sztuczne i metal – worek / pojemnik żółty 
plastikowe butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej, 
plastikowe opakowania, torebki, worki, 
reklamówki, plastikowe zakrętki
kartony po sokach 
i mleku (tzw. tetrapaki),
puszki po napojach 
i żywności, 
złom żelazny i metale kolorowe, metalowe 
kapsle i zakrętki

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, AGD,  
baterie i akumulatory,

puszki i pojemniki po farbach,  
olejach samochodowych 

i silnikowych,
opakowania po aerozolach,  

zatłuszczony styropian po żywności

Papier – worek / pojemnik niebieski
czyste opakowania z papieru i tektury,
kartony i torebki papierowe,
gazety, książki, czasopisma, 
zeszyty, ulotki

 zatłuszczone  
opakowania z papieru,

zużyte ręczniki papierowe 
i chusteczki

Szkło – worek / pojemnik zielony

butelki i słoiki po napojach i żywności,  
szklane opakowania po kosmetykach,
butelki po napojach alkoholowych

szkło stołowe, ceramika, 
wyroby ze szkła żaroodpornego,

szkło okienne, lustra, szyby, żarówki, 
świetlówki
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