
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z rejonu nr 2 w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku

Ulice: ARYNOWSKA, BAGNISTA, BRATNIA, CIENISTA, EMILII PLATER, GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, JANUSZA 
KORCZAKA,  KRESOWA,  KRÓLEWIECKA,  KS.  STANISŁAWA  BRZÓSKI,  KWIATOWA,  MAJOWA,  MAŁOPOLSKA, 
MARCINA  BORELOWSKIEGO,  MAZURSKA,  MIESZKA  I,  PIASTA,  POR.  LUDWIKA  WOLAŃSKIEGO,  
POR. WŁADYSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO, WSPÓLNA, ZIEMOWITA, ZYGMUNTOWSKA

Pojemniki,  worki  prosimy ustawiać  w dniu  odbioru do godz.  600 na  terenie  nieruchomości  w miejscu dostępnym dla 
pracowników podmiotu odbierającego odpady lub gdy nie ma takiej  możliwości  wystawić je  na ulicę  (chodnik)  przed 
wejściem na teren nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI Z BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI, W TYM W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Rodzaj odpadów Data odbioru

papier Styczeń         12, 26
Luty           9, 23
Marzec           9, 23
Kwiecień           7, 20
Maj           5, 18
Czerwiec     1, 15, 29
Lipiec          13, 27
Sierpień          10, 24
Wrzesień            7, 21
Październik            5, 19
Listopad      3, 16, 30
Grudzień           14, 28

szkło

metal,  tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe

bioodpady

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

popiół i żużel z palenisk domowych

NIERUCHOMOŚCI Z BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI
Rodzaj odpadów Data odbioru

meble i inne odpady wielkogabarytowe 23 marca i 21 września
zużyte opony 20 kwietnia i 16 listopada
odpady  budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne

5 maja i  5 października

odpady tekstyliów i odzieży 18 maja i 3 listopada
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 18 maja i 3 listopada
zużyte baterie i akumulatory 18 maja i 3 listopada
odpady niebezpieczne 18 maja i 3 listopada
przeterminowane leki i chemikalia 18 maja i 3 listopada
odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałe w gosp. domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

18 maja i 3 listopada

Każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może również 
posegregowane  odpady  (z  wyłączeniem  popiołu)  we  własnym  zakresie  dostarczać  do  prowadzonego  przez  Zarząd 
Gospodarki  Komunalnej  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  przy  ulicy  Przemysłowej  w  Mińsku  
Mazowieckim otwartego w poniedziałki w godz. 1000- 1700, wtorki w godz. 1200- 1900, czwartki w godz. 1000- 1700, piątki w 
godz. 1200- 1900, w soboty w okresach: od 1 kwietnia do 31 października w godz. 1000- 1900, a od 1 listopada do 31 marca 
w godz. 1000- 1700 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).  Odpady są przyjmowane po udokumentowaniu  
uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kontakt - tel. 668 022 018, 668 022 021 w godzinach pracy PSZOK.
Przeterminowane  leki  można  również  dostarczać  do  aptek  w  Mińsku  Mazowieckim  przy  ulicach:
Tadeusza Kościuszki 2 – DBAM O ZDROWIE, Konstytucji 3 Maja 7 – ZIKO, Konstytucji 3 Maja 7 –  DBAM O ZDROWIE, 
Mikołaja Kopernika 5 – ZIKO, Warszawska 180 – DBAM O ZDROWIE, Cicha 12 lok. 55 – ZŁOTA APTEKA, Widok 2/4 – 
DBAM O ZDROWIE, Plac Stary Rynek 1 – ZIKO.

Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście, w szczególności funkcjonowania  
PSZOK, sposobu segregowania odpadów można uzyskać na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki: www.minsk-
maz.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, pokój 217, tel. 25 759 53 45.

W sprawach dotyczących odbioru odpadów komunalnych można kontaktować się bezpośrednio z konsorcjum firm
 RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o w dni robocze w godz. 600 – 1800, tel. 607 699 121, 665 308 081



PAMIĘTAJ !!!
Meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyte 
opony nie wymagają pojemnika 
lub worka do ich zbierania.
Gałęzie drzew i krzewów będące 
odpadami zielonymi należy 
przygotowywać do odbioru w 
powiązanych pęczkach o długości 
do 1 metra.
Pozostałe frakcje  odpadów 
komunalnych należy zbierać 
w pojemniku lub worku 
odpowiednio oznaczonym 
napisem na przykład „popiół”.
Posegregowane odpady (z 
wyłączeniem popiołu) w ramach 
uiszczonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  można we własnym 
zakresie dostarczać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ulicy 
Przemysłowej w Mińsku 
Mazowieckim.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?


