
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU MIASTA MILANÓWKA 

                         w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 

realizowany przez firmę EKO-HETMAN tel. 22 729-98-98, tel. 22 729-98-99 fax: 22 729-98-80, biuro@eko-hetman.pl, 05-830 Nadarzyn, ul.: Turystyczna 38 

                                                     

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 

rodzaj odpadu Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień październik Listopad grudzień 
komunalne 
- pojemnik 

4, 18 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 

biodegradowalne 
 - worek brązowy 

18 17 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10 8 

tworzyw sztuczne  
i metal - worek żółty 

4, 18 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 

papier 
- worek niebieski 

18 17 28 26 23 21 18 15 27 24 22 

szkło 
- worek zielony 

4 3 14 12 9 7 4 1 13 10 8 
   

DDooddaattkkoowwyy  ooddbbiióórr  lliiśśccii  bbeezzppoośśrreeddnniioo  sspprrzzeedd  ppoosseessjjii,,  ww  wwoorrkkaacchh  mmiieesszzkkaańńccaa  ((mmaaxx  112200  ll)),,  ooddbbęęddzziiee  ssiięę  ww  tteerrmmiinnaacchh::  

1188  kkwwiieettnniiaa  ––  rreejjoonnyy::  11,,  22,,  33,,  44,,  99      2255  kkwwiieettnniiaa    ––  rreejjoonnyy::  55,,  66,,  77,,  88,,  1100  

2211  lliissttooppaaddaa  ––  rreejjoonnyy::  66,,  77,,  1100              2288  lliissttooppaaddaa  ––  rreejjoonnyy::  11,,  33,,  99                  55  ggrruuddnniiaa  ––  rreejjoonnyy::  55,,  88                      1122  ggrruuddnniiaa  ––  rreejjoonnyy::  22,,  44  
 

ZASADY GROMADZENIA ODPADÓW: 

zmieszane odpady komunalne 

  
POJEMNIK  

– zapewnia właściciel posesji 

biodegradowalne 

- max.4 worki przy każdym 
wywozie 

 WOREK BRĄZOWY 

tworzywa sztuczne i metal 

 
 WOREK ŻÓŁTY 

papier 

 
 WOREK NIEBIESKI 

szkło 

 
 WOREK ZIELONY 

wrzucamy: nie wrzucamy: wrzucamy: nie wrzucamy: wrzucamy: nie wrzucamy: wrzucamy: nie wrzucamy: wrzucamy: nie wrzucamy: 

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 zielone: 
liście, trawa, 

kwiaty, pocięte 
gałązki, krzewy 

bioodpady: 
owoce, warzywa 

resztki mięsne, 
kości, 

tłuszcze 
zwierzęce, 

olej jadalny, 
ziemia  

i kamienie, 
odchody 
zwierząt 

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 

czyste 
opakowania z 

papieru i tektury, 
kartony i torebki 

papierowe, 
gazety, książki, 

czasopisma,  
zeszyty, ulotki 

zatłuszczone 
opakowania  
z papieru, 

zużyte ręczniki 
papierowe  

i chusteczki 

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 

Pojemnik musi spełniać normę PN-EN 840-1 i 
być przystosowany do opróżniania przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu 

worki mieszkaniec otrzymuje w systemie wymiany pełny na pusty, w dniu odbioru odpadów 

Pojemniki/worki (zawiązane) muszą być wystawione na zewnątrz posesji ddoo  ggooddzz..  66::3300  ww  ddnniiuu  ooddbbiioorruu  ooddppaaddóóww..  
Odpady będą odbierane z altan śmietnikowych, które znajdują się w ogrodzeniu posesji i są dostępne dla pracowników firmy. 

mailto:biuro@eko-hetman.pl
http://www.google.com/imgres?sa=X&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&biw=1440&bih=719&tbm=isch&tbnid=eskfRxWDcaMArM:&imgrefurl=http://milanowek.bix.pl/&docid=D8wToc-OVReH9M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/POL_Milan%C3%B3wek_COA.svg/120px-POL_Milan%C3%B3wek_COA.svg.png&w=120&h=136&ei=wyKwUovJHpOBhAfv44HYBQ&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=108&tbnw=96&start=39&ndsp=50&ved=1t:429,r:62,s:0,i:271&tx=


 
POZOSTAŁE ODPADY:  

 

OOddbbiióórr  ooddppaaddóóww  wwiieellkkooggaabbaarryyttoowwyycchh,,  ooppoonn,,  zzuużżyytteeggoo  sspprrzzęęttuu  AAGGDD  ii  RRTTVV  odbędzie się: 

 
Rejony: 1, 2, 3, 4, 9 

  
Rejony: 5, 6, 7, 8, 10 

 
termin wywozu 

31 marca 30 czerwca 29 września 1 grudnia 
  

termin wywozu 
1 kwietnia 1 lipca 30 września 2 grudnia 

zgłoszenia 
przyjmowane do 

24 marca 23 czerwca 22 września 24 listopad 
 zgłoszenia 

przyjmowane do 
24 marca 23 czerwca 22 września 24 listopad 

 

Wystawka przed posesję. Odbiór tych odpadów należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego, pod nr tel. (22) 729-98-98, 729-98-99  
lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl -   każde zgłoszenie musi zawierać: adres, ilość oraz rodzaj odpadu. 

 

W ramach wystawki nie będą odbierane: papa, eternit, okna, odpady budowlane, odpady samochodowe, świetlówki. 
 

PPrrzzeetteerrmmiinnoowwaannee  lleekkii – zbierane w aptekach i przychodniach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu) 

 

ZZuużżyyttee  bbaatteerriiee,,  śśwwiieettllóówwkkii– zbierane w wyznaczonych punktach (wykaz adresów na stronie internetowej Urzędu)  

 

PPooppiióółł należy gromadzić we własnych workach w dowolnym kolorze, o pojemności do 60 litrów, odpornych na rozerwanie. Odbiór popiołu po zgłoszeniu do Punktu 

Informacyjno-Reklamacyjnego, pod nr tel. (22) 729-98-98, 729-98-99 lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl 

GGrruuzz,,  ooddppaaddyy  bbuuddoowwllaannee  ii  rroozzbbiióórrkkoowwee – jeden raz w okresie: luty - grudzień, w ilości max 4 worki 120 litrowe z posesji (masa worka nie może 

przekraczać 25 kg) - odbiór tych odpadów należy zgłosić do Punktu Informacyjno-Reklamacyjnego, w celu uzgodnienia terminu odbioru bezpośrednio z posesji,  
pod nr tel.:  (22) 729-98-98, 729-98-99 lub e-mail: biuro@eko-hetman.pl -   każde zgłoszenie musi zawierać: adres, ilość oraz rodzaj odpadu.  
 

WW  PPuunnkkcciiee  SSeelleekkttyywwnneeggoo  ZZbbiieerraanniiaa  OOddppaaddóóww – odbierane będą: odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i 

rozbiórkowe – max 1 m
3
/miesięcznie, opony, zużyty sprzęt RTV/AGD, chemikalia, tworzywa sztuczne, tetra-pak, złom, papier i tektura, szkło.  

Punkt ten znajduje się w Milanówku, róg ulic Turczynek i Wiatracznej, godz. pracy: wtorek i czwartek 10:00 – 18:00, sob 10:00 – 15:00.  

Odpady w Punkcie można oddać po uprzednim okazaniu przez mieszkańca dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór odpadów 
komunalnych. 

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

tel.: 22 729-98-98, 729-98-99, fax: 22 729-90-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl  

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