
        PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

 

Odpady zbierane selektywnie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony,  odpady 

wielkogabarytowe  można przekazywać w miejscowości Milejów-Osada  przy ulicy Wesołej 18. 

Ponadto na obszarze gminy, w miejscach ogólnie dostępnych, utworzone są 23 punkty zbiórki 

odpadów selektywnie zbieranych w specjalnych pojemnikach i kontenerach przystosowanych do 

zbiórki następujących frakcji (opakowania z tworzyw sztucznych, opakowań szklanych i 

makulatury): 

 

- Milejów-Osada ul. Wesoła (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań 

szklanych), 

- Milejów-Osada Al. Niepodległości (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań 

szklanych), 

- Milejów-Osada ul. Spacerowa (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań 

szklanych), 

- Milejów-Osada ul. Klarowska (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań 

szklanych, 

-  Milejów-Osada ul. Klarowska 11A (odpady opakowań z tworzyw sztucznych), 

- Milejów przy młynie (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Milejów przy szkole (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Jaszczów-Kolonia przy sklepie (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań 

szklanych), 

- Jaszczów-Kolonia przy lesie (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań 

 szklanych), 

- Białka  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Maryniów  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Ostrówek - Kolonia  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Łańcuchów  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Wólka Łańcuchowska  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Wólka Łańcuchowska przy wytwórni mas (odpady opakowań z tworzyw sztucznych), 

- Kajetanówka stacja paliw odpady opakowań szklanych), 

- Górne  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Zalesie  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Antoniów  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Starościce  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych), 

- Popławy  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych, 

- Łysołaje (odpady opakowań z tworzyw sztucznych), 

- Łysołaje-Kolonia  (odpady opakowań z tworzyw sztucznych, odpady opakowań szklanych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


