HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES 01.07.2019 do 31.12.2019
Rodzaj
odpadu
Zmieszane odpady komunalne
(pozostałości po segregacji) –
pojemniki
Selektywne odpady komunalne:
- worki
Odpady wielkogabarytowe,
wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony
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Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne i wystawione w dniu
odbioru do godziny 6.00 rano.
Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka,
komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki
mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki),
komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..
- zużyte opony stanowiące odpady komunalne nie pochodzące z działalności rolniczej i
gospodarczej
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
- okna, drzwi, odpady sanitarne (umywalki, wc itp.)gruz, papa, eternit, zderzaki
samochodowe i inne części motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, stara odzież.

Czerlonka, ul. Park Dyrekcyjny, Sportowa

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Białowieża (stara oczyszczalnia) czynny 1 raz w tygodniu w dni środa.
PSZOK przyjmuje odpady zebrane selektywnie: GRUZ BUDOWLANY, MATERIAŁY IZOLACYJNE, ZUZYTE OPONY,
ZUZYTE BATERIE, PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, ZUZYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
PLASTYK, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, PAPIER I TEKTURĘ ORAZ SZKŁO.
PSZOK przyjmuje odpady tylko z tych nieruchomości, których właściciele złożyli w Urzędzie Gminy Białowieża deklaracje o wysokości
Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, telefon:85 682 23 57 w.26.
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6:00 rano.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH
DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA NA OKRES 01.07.2019 do 31.12.2019
Rodzaj
odpadu
Zmieszane odpady komunalne
(pozostałości po segregacji) –
pojemniki
Selektywne odpady komunalne:
- worki
Odpady wielkogabarytowe,
wyeksploatowany sprzęt
elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony
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Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne i wystawione w dniu
odbioru do godziny 6.00 rano.
Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble(szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka,
komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki
mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki),
komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..
- zużyte opony stanowiące odpady komunalne nie pochodzące z działalności rolniczej i
gospodarczej
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
- okna, drzwi, odpady sanitarne (umywalki, wc itp.)gruz, papa, eternit, zderzaki
samochodowe i inne części motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, stara odzież.

Grudki, ul. Krzyże, Pałacowa, Stoczek

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Białowieża (stara oczyszczalnia) czynny 1 raz w tygodniu w dni środa.
PSZOK przyjmuje odpady zebrane selektywnie: GRUZ BUDOWLANY, MATERIAŁY IZOLACYJNE, ZUZYTE OPONY,
ZUZYTE BATERIE, PRZETERMINOWANE LEKI, CHEMIKALIA, ZUZYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
PLASTYK, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, PAPIER I TEKTURĘ ORAZ SZKŁO.
PSZOK przyjmuje odpady tylko z tych nieruchomości, których właściciele złożyli w Urzędzie Gminy Białowieża deklaracje o wysokości
Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, telefon:85 682 23 57 w.26.
Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6:00 rano.

