
Informacje zgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 
Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach 

 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z 
terenu gminy Konstantynów. 

Na terenie gminy Konstantynów podmiotem odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na podstawie aktualnej umowy nr 

62/2020 z dnia 22 grudnia 2020 obowiązującej do końca 2021 r.  jest 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o. ul. Aleja Jana Pawła I 

33; 21-500 Biała Podlaska NIP: 5370000130 REGON: 030009360. 

2. Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Konstantynów zmieszanych 
odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 
pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. 

Miejscem zagospodarowania w/w odpadów jest Zakład Zagospodarowania 

Odpadów położony przy ul. Ekologicznej 1 21-500 Biała Podlaska należący do  

BWIK “WOD-KAN” Sp. z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A 

3. Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania.  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - gminy są zobowiązane 
do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych 
i szkła następujących poziomów: 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] MIN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany 12 14 16 18 20 30 40 50 

Osiągnięty 21,4 36,8 35,6 40,60 34,58 52,28 67,59 61,49 



Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji - gminy są zobowiązane do osiągnięcia  w poszczególnych 
latach następujących poziomów: 

 Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. [%] MAX 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany 50 50 50 45 45 40 40 35 

Osiągnięty 12,6 26,00 6,1 2,10 1,23 0 3,22 1,06 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14  grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych -  gminy są 
zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla odpadów innych niż 
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe następujących poziomów: 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane  i 

rozbiórkowe. [%] MIN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany 30 36 38 40 42 45 50 60 

Osiągnięty 70 100 100 100 100 100 100 100 

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy 
Konstantynów prowadzony jest przez Gminę Konstantynów  w wydzielonym 
sektorze na terenie nieczynnego obecnie Składowiska Odpadów w miejscowości 
Komarno.  PSZOK czynny jest w soboty w godzinach 8:00 -12:00.  

 
W ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty odbierane są następujące 

rodzaje odpadów, dostarczanych w postaci posegregowanej wg następujących 
rodzajów: 

-papier,  
-szkło,  
-metale,  
-tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe  wielomateriałowe,  
-przeterminowane leki i chemikalia,  
-baterie i akumulatory, 
-odpady    niebezpieczne( np. pozostałości  farb, lakierów) 



 
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
-meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 
-odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów w istniejących 
lokalach w wyniku prac nie wymagających pozwolenia na budowę. 
-popioły z palenisk domowych 

-odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek 
-odpady tekstyliów i odzieży. 
 

5. Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 
z gospodarstw domowych , o których mowa w ustawie z dnia 11 września 
2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
 
 
Green Office Ecologic Sp. z o.o.Siedziba: 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 
Oddział ul. Spółdzielcza 6C, 21-532 Łomazy, tel.  83 341-75-94 
 

6. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka, oraz opon powstających w 
gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów 
 
Na podstawie art. 22 ustawy o odpadach  koszty gospodarowania odpadami są  
ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub 
poprzedniego posiadacza odpadów. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma 
obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady.  
 

Odpady folii i sznurka: 

 PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 
691122387 - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: 
folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag 
(firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej). 

 Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439 - folia 
odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach 
rolnych. 

 Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna, tel. 817521044(45) - folia 
odpadowa (niezanieczyszczona). 

 EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 
514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, 
po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii 
gospodarczej. 

 REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 - 
działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw 



sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki 
rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-
bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. 

Opony: 

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - tel. 
691370360 

 Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667713999 (transport we 
własnym zakresie) 

 Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667955230, 
667955016 (transport we własnym zakresie) 

Odpady mechaniki pojazdowej: 

 Eko Prim Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 
817490926, (tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju 
i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: 
zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, 
klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych) 

 
 


