
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORLA  
W OKRESIE IV - VIII 2021 

Pojemniki i worki w dniu odbioru należy wystawić przed posesję od godziny 6:00 rano. 
Odpady komunalne zmieszane i segregowane są zabierane przez dwa różne pojazdy. 

Nie będą zabierane odpady po przejechaniu pojazdu przez daną miejscowość. 
 

Zmieszane 
odpady 

komunalne 
(pozostałości po 

segregacji)-
pojemniki 

Metale i 
Tworzywa 
sztuczne-

worek kolor 
żółty 

Papier –
worek kolor 

niebieski 

Szkło – 
worek kolor 

zielony 

Odpady 
biodegradowalne

-BIO – worek 
kolor brązowy 

Popiół- 
worek kolor 

czarny 
Miejscowości 

DATA 
2,16,30 IV 

14,28 V 
11,25 VI 
9,23 VII 
6,20 VIII 

16 IV 
14 V 
11 VI 
9 VII 
6 VIII 

14 V 
9 VII 

16 IV 
11 VI 
6 VIII 

2,16,30 IV 
14,28 V 
11,25 VI 
9,23 VII 
6,20 VIII 

16 IV 
11 VI 
6 VIII 

Orla 

Zbiórka objazdowa: meble i wielkogabaryty, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po 
farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne* 

2 lipiec 

DATA 

7,21 IV 
5,19 V 

2,16,30 VI 
14,28 VII 
11,25 VIII 

21 IV 
19 V 
30 VI 
28 VII 
25 VIII 

19 V 
28 VII 

21 IV 
30 VI 

25 VIII 

7,21 IV 
5,19 V 

2,16,30 VI 
14,28 VII 
11,25 VIII 

21 IV 
30 VI 

25 VIII 

Gregorowce, 
Koszele, Kruhłe, 
Malinniki, 
Baranowce, 
Reduty,Wólka 
Wygonowska, 
Dydule, 
Moskiewce, 
Oleksze . 

Zbiórka objazdowa: meble i wielkogabaryty, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po 
farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne* 

16 lipiec 

DATA 

14,28 IV 
12,26 V 
9,23 VI 
7,21 VII 
4,18 VIII 

14 IV 
12 V 
9 VI 
7 VII 
4 VIII 

12 V 
7 VII 

14 IV 
9 VI 

4 VIII 

14,28 IV 
12,26 V 
9,23 VI 
7,21 VII 
4,18 VIII 

14 IV 
9 VI 

4 VIII 

Gredele, 
Gredele -Kolonia, 
Koszki, 
Paszkowszczyzna 
Pawlinowo, 
Szernie, 
Czechy Zabłotne, 
Topczykały. 

 
Zbiórka objazdowa: meble i wielkogabaryty, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po 
farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne* 

29 lipiec 

DATA 

10(sobota),19,30 
IV 

8(sobota),17,31 V 
14,28 VI 

12, 26 VII 
9,23 VIII 

19 IV 
17 V 
28 VI 
26 VII 
23 VIII 

17 V 
26 VII 

19 IV 
28 VI 

23 VIII 

10(sobota),19,30 
IV 

8(sobota),17,31 V 
14,28 VI 

12, 26 VII 
9,23 VIII 

19 IV 
28 VI 

23 VIII 

Antonowo, 
Krywiatycze, 
Mikłasze, 
Spiczki, 
Szczyty -
Dzięciołowo, 
Szczyty -
Nowodwory, 
Wólka. 

Zbiórka objazdowa: meble i wielkogabaryty, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, przeterminowane chemikalia oraz opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po 
farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne* 

30 lipiec 

 
 



INFORMACJA DODATKOWA 
Uwaga! Prosimy przestrzegać zasad segregacji odpadów zgodnie z informacją zapisaną na pojemniku i  workach: co można 

wrzucać, a czego nie należy wrzucać do worków.  
Worki należy wystawiać w podanych terminach odbioru zapełnione co najmniej do połowy ich objętości, nie dotyczy odpadów 

biodegradowalnych.-BIO. Przy odbiorze będzie pozostawiana taka sama ilość worków pustych. Worki należy zawiązywać tasiemką 
załączoną wzdłuż worka.   
 

 
ZBIÓRKA OBJAZDOWA 

 
Odpady na zbiórkę objazdową należy wystawić do godziny 6.00 rano przed posesję lub w jej granicy w podanym terminie 

odbioru.  Zbiórka będzie przeprowadzona tylko jednego dnia. 
 

Sprzęt  RTV i AGD wystawiony do odbioru powinien być kompletny. 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.. 
- tekstylia i odzież – wyroby tkanin i dzianin. Odpady należy wystawić zapakowane w workach o pojemności maksymalnej 120l 
umożliwiającej uniesienie ciężaru przez pracowników odbierających odpady. 
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie z remontów prowadzonych samodzielnie i nie wymagających 
pozwolenia na budowę (np. umywalki, wanny, drobny gruz). Odpady drobnego gruzu należy wystawić przed posesję w workach o 
pojemności maksymalnej 120l umożliwiającej uniesienie ciężaru przez pracowników odbierających odpady. 
- opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i nawozach. Opakowania powinny być pozbawione zawartości.  Należy 
wystawić przed posesję w workach o pojemności maksymalnej 120l umożliwiającej uniesienie ciężaru przez pracowników 
odbierających odpady. 
- zużyte opony stanowiące odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych  
 
Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: 
- akumulatory wielkogabarytowe z pojazdów mechanicznych; 
- przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po środkach ochrony roślin służące produkcji rolnej w 
gospodarstwach rolnych;  
- odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowane 
firmy i wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, takich jak np.: ocieplenie elewacji; 
wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku; 
- opony pochodzące z działalności rolniczej, typu opony od maszyn rolniczych, ciągników itp.; 
- zderzaki samochodowe i inne części samochodowe, także z działalności rolniczej (np. części od maszyn i urządzeń 
rolniczych); 
-papa, azbest. 
 

KONTAKT 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4 
Telefony: 85/682 23 57 w. 26 lub 607 587 196 

 


