
      

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA MŁYNARY – 2017 r.

      Odpady zmieszane

SEKTOR I – Wtorki
SEKTOR II – Środy
SEKTOR III – Piątki

Odpady segregowane (plastik, papier, szkło)

VII VIII IX X XI XII

SEKTOR I 5,19 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20

SEKTOR II 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

SEKTOR III 12,26 9,23 6,20 4,18, 28 15, 29 13,27

  
*Odbiory odpadów wypadające w dni ustawowo wolne od pracy zostaną zrealizowane w następujące dni:
     - 15.08 (wtorek) – odbiór 12.08 (sobota)

- 01.11(środa) – odbiór 04.11 (sobota)
- 26.12 (wtorek) – odbiór 30.12 (sobota)

    
SEKTOR I –    Błudowo, Gardyny, Karszewo, Kraskowo, Kurowo Braniewskie, Myśliniec, Nowe Sadłuki, Płonne, Rucianka, Włóczyska
SEKTOR II –  Kwietnik, Nowe Monasterzysko, Podgórze, Sokolnik, Stare Monasterzysko, Warszewo, Zaścianki, Zastawno
SEKTOR III – Bronikowo, Broniszewo, Młynary, Janiki Pasłęckie, Kobyliny, Krasinek, Mikołajki, Młynarska Wola, Ojcowa Wola, Olszówka, Sąpy, 

  Sucha

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników, worków oraz pozostałych odpadów przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) do godziny 7:00 rano
zgodnie z powyższym harmonogramem. W wyjątkowych okolicznościach, np. brak dojazdu, awaria pojazdu, itp., zastrzegamy sobie prawo do odbioru odpadów w innym terminie.

Zastrzegamy, iż firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub sytuacje problemowe wynikające z wtargnięcia naszych pracowników na działki prywatne
mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesje prywatne.  Za ewentualne utrudnienia z tego

wynikające przepraszamy, lecz  taka procedura ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom firmy jak i mieszkańcom.

KOMA OLSZTYN Spółłka  z ógraniczóną ódpówiedzialnóścłcią  
tel./fax (89) 526 26 26, +48 508 508 873, 10-417 Olścztyn, ul. Tówarówa 20a
e-mail: ólścztyn@kóma.net.pl; www.kóma.net.pl



      

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

ORAZ ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

 GMINA MŁYNARY – 2017 r.

VII VIII IX X XI XII

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

 Piątek 
25.08

Piątek
20.10

Piątek
15.12ODPADY  

ELEKTRYCZNE i 
ELEKTRONICZNE

*Odbiory odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych odbywać się będą z nieruchomości, które zgłoszą do Urzędu 
Gminy w Młynarach  chęć oddania takich odpadów, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem odbioru.

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników, worków oraz pozostałych odpadów przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) do godziny 7:00 rano
zgodnie z powyższym harmonogramem. W wyjątkowych okolicznościach, np. brak dojazdu, awaria pojazdu, itp., zastrzegamy sobie prawo do odbioru odpadów w innym terminie.

Zastrzegamy, iż firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub sytuacje problemowe wynikające z wtargnięcia naszych pracowników na działki prywatne
mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesje prywatne.  Za ewentualne utrudnienia z tego

wynikające przepraszamy, lecz  taka procedura ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom firmy jak i mieszkańcom.

KOMA OLSZTYN Spółłka  z ógraniczóną ódpówiedzialnóścłcią  
tel./fax (89) 526 26 26, +48 508 508 873, 10-417 Olścztyn, ul. Tówarówa 20a
e-mail: ólścztyn@kóma.net.pl; www.kóma.net.pl



      

 

HARMONOGRAM ODBIORU POPIOŁU GMINA MŁYNARY – 2017 r.

POPIÓŁ - PIĄTEK

IX X XI XII

Miasto i Gmina 15,29 13,27 10,24 8,22

  

*Odbiory popiołu odbywają się z nieruchomości, które wyraziły chęć  jego przekazywania do Urzędu Gminy w Młynarach.

Prosimy nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu oraz nie zalewać popiołu wodą. W takich przypadkach zastrzegamy, że odpady nie będą 
mogły być odebrane.

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników, worków oraz pozostałych odpadów przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) do godziny 7:00 rano
zgodnie z powyższym harmonogramem. W wyjątkowych okolicznościach, np. brak dojazdu, awaria pojazdu, itp., zastrzegamy sobie prawo do odbioru odpadów w innym terminie.

Zastrzegamy, iż firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub sytuacje problemowe wynikające z wtargnięcia naszych pracowników na działki prywatne
mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesje prywatne.  Za ewentualne utrudnienia z tego

wynikające przepraszamy, lecz  taka procedura ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom firmy jak i mieszkańcom.

KOMA OLSZTYN Spółłka  z ógraniczóną ódpówiedzialnóścłcią  
tel./fax (89) 526 26 26, +48 508 508 873, 10-417 Olścztyn, ul. Tówarówa 20a
e-mail: ólścztyn@kóma.net.pl; www.kóma.net.pl



      

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA MŁYNARY – 2017 r.

ODPADY BIODEGRADOWALNE*

VII VIII IX X XI XII

Miasto i Gmina 7,14,21,28 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 10,24 8,22

  

*Odbiory odpadów biodegradowalnych odbywają się z nieruchomości, które wyraziły chęć  jego przekazywania do Urzędu Gminy w Młynarach.

Wszystkie odpady biodegradowalne powinny znajdować się w workach.

Uprzejmie prosimy o wystawianie pojemników, worków oraz pozostałych odpadów przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) do godziny 7:00 rano
zgodnie z powyższym harmonogramem. W wyjątkowych okolicznościach, np. brak dojazdu, awaria pojazdu, itp., zastrzegamy sobie prawo do odbioru odpadów w innym terminie.

Zastrzegamy, iż firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub sytuacje problemowe wynikające z wtargnięcia naszych pracowników na działki prywatne
mieszkańców. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesje prywatne.  Za ewentualne utrudnienia z tego

wynikające przepraszamy, lecz  taka procedura ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom firmy jak i mieszkańcom.

KOMA OLSZTYN Spółłka  z ógraniczóną ódpówiedzialnóścłcią  
tel./fax (89) 526 26 26, +48 508 508 873, 10-417 Olścztyn, ul. Tówarówa 20a
e-mail: ólścztyn@kóma.net.pl; www.kóma.net.pl


