
 
Uwaga mieszkańcy Gminy Mielnik- zmiana terminu odbioru odpadów 

w kwietniu 

 

                      
TRASA 1 

 
Miejscowości: Grabowiec, Mętna, Poręby, Mielnik ulice: Biała, Brzeska, Bugowa, Duboisa, Górna, 

Królewska, Krótka, Miodowa, Mostowa, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Kościuszki, Polna, Popław, 

Przemysłowa, Sadowa, Stary Trakt, Strażacka, Tarasowa, Uroczysko, Wesoła, Widokowa, Zacisze, 
Zamiejska, Zaszklona. 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce  informuje, że w miesiącu kwietniu 

zostają przeniesione terminy: 
-  odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników z dnia 

1.04.2016r. na dzień 11.04.2016r.  ze względu na planowany termin mycia i dezynfekcji 

pojemników. 
 W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców domów 

jednorodzinnych o wystawienie kosza przed posesję we wskazanym powyżej terminie.  

- odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych opon z dnia 13.04.2016r. na dzień 01.04.2016r. 

                      

 
TRASA 2 

 

Miejscowości: Maćkowicze, Olchowicze, Osłowo, Stankowicze, Sutno, Wajków, Niemirów 

ulice: Brzeska, Cmentarna, Kapliczysko, Plac Wyzwolenia, Szpitalna, Zamkowa. 
 

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce  informuje, że w miesiącu kwietniu 
zostają przeniesione terminy: 

-  odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników z dnia 

05.04.2016r. na dzień 12.04.2016r.  ze względu na planowany termin mycia i dezynfekcji 

pojemników. 
 W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców domów 

jednorodzinnych o wystawienie kosza przed posesję we wskazanym powyżej terminie.  

- odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych opon z dnia 14.04.2016r. na dzień 05.04.2016r.  

 

 
TRASA 3 

 
Miejscowości: Adamowo, Adamowo-Zastawa, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Moszczona Królewska, 

Oksiutycze, Pawłowicze, Radziwiłłówka, Tokary, Wilamowo 

 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce  informuje, że w miesiącu kwietniu 

zostają zmienione terminy odbioru: 

- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ze względu na planowany termin 

mycia i dezynfekcji pojemników; 



W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców domów 

jednorodzinnych o wystawienie kosza przed posesję we wskazanym powyżej terminie.  

 
- selektywnych odpadów komunalnych – worki; 

- odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

opon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 W związku z powyższym prosimy właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców domów 

jednorodzinnych o wystawienie poszczególnych odpadów przed posesję we wskazanym poniżej  

terminie. 

Odpady Data 

odbioru 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne -pojemniki 
13 

Selektywne odpady komunalne 

 –worki : tworzywa sztuczne 
14 

Selektywne odpady komunalne 

 –worki: szkło 
14 

Selektywne odpady komunalne 

 –worki : papier i tektura 
14 

Wielkogabaryty, zużyty sprzęt 

 elektryczny i elektroniczny,  
zużyte opony 

6 


