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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
w Gminie Sejny na rok 2021. 

 
Miejscowość Rodzaje odpadów  Terminy odbioru 

Rachelany, Ogrodniki, Dworczysko, 
Poćkuny, Zaleskie 

- zmieszane 
- biodegradowalne 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugi i ostatni poniedziałek 
miesiąca  
 
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugi poniedziałek miesiąca 

- t. sztuczne + metale 
- szkło 
- papier i tektura 

Drugi poniedziałek miesiąca 

Dusznica, Hołny Wolmera, Hołny Majera, 
Krasnogruda, Sztabiki, Żegary, 

 
 
- zmieszane 
- biodegradowalne 
 
 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugi i ostatni poniedziałek 
miesiąca  
 
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugi poniedziałek miesiąca 

- t. sztuczne + metale 
- szkło 
- papier i tektura 

 
Trzeci poniedziałek miesiąca 
 
 

Berżałowce, Krejwińce, Bosse, Zaruby, Świeckie, 
Degucie, Grudziewszczyzna, Posejny, Posejanka 

- zmieszane 
- biodegradowalne 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugi i ostatni wtorek miesiąca  
 
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugi wtorek miesiąca 

- t. sztuczne + metale 
- szkło 
- papier i tektura 

Drugi wtorek miesiąca 
 

Berżniki, Dubowo, Folwark Berżniki, Markiszki, 
Olszanka, Podlaski, Półkoty, Wigrańce 

 
- zmieszane 
- biodegradowalne 
 
 
 
 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugi i ostatni wtorek miesiąca 
  
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugi wtorek miesiąca 

- t. sztuczne + metale 
- szkło 
- papier i tektura 

Trzeci wtorek miesiąca 
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Gryszkańce, Łumbie, Klejwy, Nowosady, 
Kielczany, Rynkojeziory 

 
- zmieszane 
- biodegradowalne 
 
 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugą i ostatnią środę miesiąca  
 
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugą środę miesiąca 

- szkło 
- papier i tektura 
 

Druga środa miesiąca 
 

- t. sztuczne + metale Trzecia środa miesiąca 

Gawieniańce, Radziucie, Jenorajście, Burbiszki, 
Krasnowo Jodeliszki, Konstantynówka, Bubele 

- zmieszane 
- biodegradowalne 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugi i ostatni czwartek miesiąca  
 
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugi czwartek miesiąca 

- szkło 
- papier i tektura 

Drugi czwartek miesiąca 
 

- t. sztuczne + metale Trzeci czwartek miesiąca 

Marynowo, Lasanka, Sumowo, Radziuszki, 
Babańce, Kolonia Sejny 

- zmieszane 
- biodegradowalne 
 

W okresie  od 01.04 do 31.10 
odpady zmieszane i 
biodegradowalne  odbierane w 
drugi i ostatni piątek miesiąca  
 
Po tym okresie odbiór odpadów  w 
drugi piątek miesiąca 

- szkło 
- papier i tektura 

Drugi piątek miesiąca 
 

- t. sztuczne + metale Trzeci piątek miesiąca 

 

 

 

Odpady komunalne nie będą odbierane w soboty, niedziele i święta (dni wolne od pracy). Jeżeli dzień 

wyznaczony w harmonogramie przypada na taki dzień, to odpady będą odbierane w następny dzień pracujący. 
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Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 
W Gminie Sejny na rok 2021. 

 
 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: meble, zużyte opony (oprócz rolniczych), zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie przeprowadzona w podanych terminach, po uprzednim 

zgłoszeniu telefonicznym pod numerami: 87 516-31-78 lub 87 516-21-86. 

 

Miejscowość 
Terminy odbiorów 

odpadów 
 

Rachelany, Ogrodniki, Dworczysko, Poćkuny, Zaleskie, Dusznica, Hołny 
Wolmera, Hołny Majera, Krasnogruda, Sztabiki, Żegary, 

 
22.04.2021 r. 

 

 

Berżałowce, Krejwińce, Bosse, Zaruby, Świeckie, Degucie, 
Grudziewszczyzna, Posejny, Posejanka, Berżniki, Dubowo, Folwark 

Berżniki, Markiszki, Olszanka, Podlaski, Półkoty, Wigrańce 

 
23.04.2021 r. 

 

 

Gryszkańce, Łumbie, Klejwy, Nowosady, Kielczany, Rynkojeziory 

 
22.06.2021 r. 

. 
 

Gawieniańce, Radziucie, Jenorajście, Burbiszki, Krasnowo Jodeliszki, 
Konstantynówka, Bubele 

 
23.06.2021 r. 

 

Marynowo, Lasanka, Sumowo, Radziuszki, Babańce, Kolonia Sejny 
 

22.07.2021 r. 
 

 

  
Jednocześnie informujemy, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla 

mieszkańców gminy Sejny mieści się na terenie bazy magazynowo transportowej PGK w Sejnach Sp. z o.o. 

Marynowo 35 gm. Sejny (teren oczyszczalni ścieków). PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w 

godzinach 800 - 1500 . 


