
Rodzaj odpadu Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne - pojemnik

6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2 7

Metale i tworzywa 
sztuczne – worek żółty

- 4 1 13 10 - 5 - 7

Papier – worek niebieski 6 - - 13 - - 5 - -
Szkło – worek zielony - - 1 - - 7 - - 7
BIO – worek brązowy 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2 7

Popiół i żużel

Odpady wielkogabarytowe 
i zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny:
4 czerwiec

Miejscowości / ulice

Odbiorem objęte będą następujące rodzaje odpadów:                                                                                  
- odpady wielkogabarytowe: meble (np. szafy, stoły, krzesła sofy, łóżka, komody), dywany, 
materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów;                                                                               
-zużyty sprzęt RTV i AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD, 
telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, telefony, notebooki, 
elektronarzędzia, itp..). Podczas odbioru będzie odbierany jedynie kompletny zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny.;                                                                                                                               
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: - zużyte opony, okna, drzwi, gruz, papa, eternit, 
zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, stara 
odzież.

Grabowiec, Mętna, Poręby, Mielnik ulice: Biała, Brzeska, Bugowa, Dębowa, Duboisa, Górna, 
Królewska, Krótka, Miodowa, Mostowa, Piaskowa, Plac Kościuszki, Polna, Popław, 

Przemysłowa, Sadowa, Słoneczna, Stary Trakt, Strażacka, Tarasowa, Uroczysko, Wajkowska, 
Wesoła, Widokowa, Zacisze, Zamiejska, Zaszkolna

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH
 I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

NA TERENIE GMINY MIELNIK NA OKRES OD 01.04.2021 DO 31.12.2021

Pojemniki i worki w dniu odbioru winny być wystawione do godziny 7.00 rano.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce,

17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4, tel. 85-682 23 57 w. 26

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIELNIKU JEST CZYNNY:
Poniedziałek – Piątek – 8.00 – 15.00 oraz pierwsza sobota każdego miesiąca – 9.00 – 12.00

Mieszkańcy mogą dostarczać następujące frakcje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

pochodzące z gospodarstwa domowego – limit 4 szt. rocznie na gospodarstwo, odpady zielone, odpady budowlane i 
rozbiórkowe (z wyjątkiem: materiałów ociepleniowych, sidingu, odpadowej papy) – limit 800 kg rocznie na 

gospodarstwo, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomatariałowe, metale, tekstylia i odzież, 
popiół.

Na bieżąco dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK 


