
Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne - pojemnik

14 11 11 15 i 29 13 i 27 10 i 24 8 i 22 5 i 19 2 i 16 i 30 14 i 28 12 (sobota) 9

Metale i tworzywa sztuczne 

– worek żółty
14 11 11 15 13 10 8 5 2 14 12 (sobota) 9

Papier – worek niebieski 14 11 11 15 13 10 8 5 2 14 12 (sobota) 9
Szkło – worek zielony 14 11 11 15 13 10 8 5 2 14 12 (sobota) 9
BIO – worek brązowy 14 11 11 15 i 29 13 i 27 10 i 24 8 i 22 5 i 19 2 i 16 i 30 14 i 28 12 (sobota) 9

Popiół i żużel – worek szary 14 11 11 15 13 10 8 5 2 14 12 (sobota) 9

Naturalne choinki 14 11 - - - - - - - - - -

Odpady wielkogabarytowe i 

zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny:

24 marca i 2 listopada

Miejscowości / ulice

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH

 I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ

NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

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.

Akacjowa, Bliska, Cicha, Daleka, Dębowa, Działowa,  Gajowa, Klimek, Księżycowa, Kochanowskiego, Konwaliowa, Lawendowa, Mickiewicza, 

Miła, Międzytory, Myśliwska, Łagodna, Obwodowa, Piłsudskiego, Poranek, Poryjewo, Poryjewo kolonia, Słoneczna,  Słowackiego, Spokojna, 

Stara Judzianka, Szosa Kleszczelowska, Tuwima, Warszawska (domy od ronda w kierunku Kleszczel), Wesoła, Wydmuchowo,  Zwierzyniecka

Pojemniki i worki w dniu odbioru winny być wystawione do godziny 6.00 rano.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce,

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



PSZOK 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce, 

ul. Szosa Kleszczelowska w Hajnówce 

PSZOK przy ZZO przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Hajnówka. 

Od 21 października 2021r obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców: 

Wprowadzone zostały ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych, 

budowlanych i opon. 

PUNKT PRZYJMUJE: 

1. meble i inne odpady wielkogabarytowe, np. łóżka, tapczany, materace, dywany, plandeki, 

chodniki, gumoleum, itp. o łącznej masie nie przekraczającej 400 kg w ciągu roku 

kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego, 

2. zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym: 

a) z samochodów osobowych - do 4 sztuk w ciągu roku kalendarzowego z jednego 

gospodarstwa domowego, 

b) z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków- bez ograniczeń 

3. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, pochodzące z 

przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – np. gruz ceglany, 

betonowy, materiały ceramiczne, drewno o łącznej masie nie przekraczającej 400 kg w 

ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego. 

 

PUNKT NIE PRZYJMUJE: 

1. odpadów niesegregowanych (zmieszanych), 

2. niekompletnych sprzętów AGD RTV, 

3. piasku, kamieni, 

4. pni, korzeni i konarów drzew, 

5. zderzaków i innych części samochodowych, 

6. azbestu. 

Punkt nie przyjmuje odpadów, powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej oraz odpadów z innych miejscowości. 

 

 Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest wskazanie przez osobę dostarczającą 

odpady -nazwy ulicy i numeru nieruchomości, na której odpady powstały oraz okazanie (do 

wglądu) dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. 

 W przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej do wglądu należy okazać 

dokument płatności oraz wydruk czynszu ze wskazaniem pozycji za gospodarowanie odpadami 

lub zaświadczenie wystawione przez zarządcę, potwierdzające wnoszenie opłaty za odpady. 

PSZOK JEST CZYNNY W DNIACH: 

• poniedziałek - wtorek w godzinach 7.00 – 11.00, 

• środa- czwartek- piątek w godzinach 14.00 – 18.00, 

• sobota w godzinach 8.00 – 12.00. 

KONTAKT: 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, tel. 85-876-73-80 wew.1 

• Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, tel. 85-682-64-53. 


