
Firmą odbierającą odpady komunalne na terenie Gminy Konstantynów jest:                                                                                  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.                                                                                                  

Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska Tel. (83) 343 46 91, (83) 343 69 92 

Urząd Gminy Konstantynów tel.  (83) 341 41 92 wew. 23
Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2

21-543 Konstantynów

 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2021 r. - KONSTANTYNÓW (zabudowa wiejska) 

 

 
Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.  
Opłatę należy uiszczać bez wezwania - na konto UG nr: 51 8039 0006 0010 0400 0143 0003 ew. w kasie UG lub u sołtysa wsi. 
- Stawka w/w opłaty wynosi: 17,00 zł za miesiąc od każdego mieszkańca danej nieruchomości. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi w opłacie z tytułu kompostowania bioodpadów  
w wysokość 3 zł. od osoby. Warunkiem niezbędnym jest złożenie oświadczenia odnośnie posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim  bioodpadów w złożonej 
deklaracji a następnie kompostowanie w nim tych odpadów z zagospodarowaniem wytworzonego kompostu na własne potrzeby. 
- W przypadku nie odebrania odpadów zgodnie z harmonogramem reklamacje prosimy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie do Wykonawcy usługi (83) 343-46-91; 343-69-92 ewentualnie  
do UG Konstantynów (83) 341 41 92 wew.23 
- Wszelkie zmiany dotyczące podstawy naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgon, urodzenie, zamieszkanie nowego mieszkańca, powrót studenta lub członka 
rodziny z pobytu za granicą do miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać poprzez złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Konstantynów. 
- Wszystkie odpady należy segregować zgodnie z zasadami podanymi na odwrocie harmonogramu. Odpady nieodebrane z powodu niewłaściwej segregacji należy ponownie przesortować  
i przekazać w następnym terminie. W przypadku ponownego niezachowania zasad segregacji i odebrania ich jako zmieszane przez podmiot odbierający, na właściciela nieruchomości zostanie 
nałożona w drodze decyzji opłata podwyższona, wynosząca 4 –krotność stawki podstawowej tj. 68,00 od mieszkańca za dany miesiąc (zgodnie z art. 6ka. ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach). Podstawą postępowania będzie przekazana przez firmę odbierającą odpady informacja poparta np. dokumentacją fotograficzną oraz danymi lokalizacji satelitarnej.  
- Prosimy o umieszczanie w widocznym miejscu numerów porządkowych nieruchomości, co ułatwi firmie odbierającej odpady,  identyfikację poszczególnych posesji. 
- Odpady należy wystawiać przed posesję do godziny  7 00 w dniu odbioru danego rodzaju odpadów. 

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                      

Nazwa frakcji Styczeń 
2021 

Luty 
2021 

Marzec 
2021 

Kwiecień 
2021 

Maj 
2021 

Czerwiec 
2021 

 
Lipiec 
2021 

 

Sierpień 
2021 

Wrzesień 
2021 

Październik 
2021 

Listopad 
2021 

Grudzień 
2021 

Frakcja mokra 11 
25 

10 
25 

10 
23 

2 
14 

6 
21 

10 
24 

6 
21 

5 
19 

7 
24 

4 
22 

9 
23 

9 
22 

Bioodpady   - - - 8 
29 

11 
27 

15 
29 

13 
28 

12 
25 

14 
28 

11 
26 18 - 

Papier 4 - - 13 - - 1 - - 5 - - 
Tworzywa 
sztuczne i 

wielomateriałowe 
14 16 16 16 17 16 16 16 16 21 16 16 

Szkło 
 

- - 9 - - 8 - - 10 - - 23 

Popiół 29 24 24 27 - 21 - - 15 15 19 21 



Prosimy o rzetelną , selektywną zbiórkę odpadów zgodnie z powyższymi zasadami:
Od dn. 01.01.2020, zgodnie z nowymi zasadami koszty gospodarowania odpadami uzależnione są od rzeczywistej masy 

odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Koszty zagospodarowania odpadów zależne są od rodzaju danej frakcji 
odpadów. Wydzielenie bioodpadów zielonych ma na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców, z uwagi na znacznie 
niższy koszt ich zagospodarowania. Zachęcamy mieszkańców do zakładania kompostowników przydomowych i kompostowania 
bioodpadów co znacznie przyczynia się do obniżenia ogólnej masy odpadów i kosztów gospodarki odpadami.
Informujemy o możliwości skorzystania z ulgi w opłacie z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony samochodowe                                    
(do 4 szt.), chemikalia i inne odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane (dotyczy odpadów 
powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót bez pozwolenia na budowę czy zgłoszenia): gruz, ceramika, okna, tapety, 
wykładziny, elektroodpady, odpady wielkogabarytowe należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Komarnie (PSZOK) zlokalizowanego przy nieczynnym składowisku odpadów, który przyjmuje w/w odpady nieodpłatnie po okazaniu 
potwierdzenia uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami, w soboty w godz. 8:00 do 12:00
Z pozostałymi  odpadami nie wymienionymi w powyższej tabelce należy postępować w następujący sposób: 
przeterminowane leki – należy umieszczać w specjalnym pojemniku znajdującym się w aptece w Konstantynowie lub dostarczyć do PSZOK. 
zużyte baterie – należy umieszczać w specjalnym pojemniku ustawionym w Urzędzie Gminy w Konstantynowie lub dostarczyć do PSZOK.
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierane będą w systemach akcyjnych w wyznaczonych miejscach i terminach poprzedzonych akcją 
informacyjną lub należy dostarczyć je we własnym zakresie do PSZOK.

 

 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONSTANTYNÓW 

                                                                                                                                          
 
 FRAKCJA NALEŻY WRZUCAĆ NIE WRZUCAĆ !!!! 

WOREK 
 LUB 

 POJEMNIK 
NIEBIESKI 

 
 

papier 

 opakowanie  z papieru, karton, tektura, gazety, 
czasopisma, książki i zeszyty, ulotki,  papier szkolny     
i biurowy, kartki;  większe ilości papieru 
przekazywane w workach proszę wiązać sznurkiem 
w celu zabezpieczenia worka przed rozerwaniem 

 odpadów higienicznych, ręczników 
papierowych, zatłuszczonych i brudnych 
papierowych opakowań, pieluch, 
kartonów po mleku i napojach, zużytych 
tapet 

 
WOREK 

LUB  
POJEMNIK 
ZIELONY 

 

 
 

Szkło 
opakowaniowe 

 butelki i słoiki po napojach i żywności, napojach 
alkoholowych i produktach spożywczych bez 
nakrętek 

 szklane opakowania po kosmetykach ( o ile  nie są 
wykonane  z  kilku  połączonych surowców) 

 Ceramiki, doniczek, porcelany itp. 
 Luster, reflektorów 
 Szyb okiennych, drzwiowych. 
 Ekranów monitorów, żarówek 

 
 
 
 
 
 

WOREK 
LUB 

POJEMNIK 
ŻÓŁTY 

 
 
 
 
 

metale  
 i tworzywa 

sztuczne 
odpady 

opakowaniowe 
wielomateriało

we 
 

 butelki po napojach (odkręcone nakrętki i 
zgniecione) plastikowe nakrętki 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie 

 zdjęcia, kalki, zatłuszczony papier, folia aluminiowa 
 opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 

mleku i sokach) 
 opakowania po środkach czystości i kosmetykach 

puszki po napojach,  konserwach, złom żelazny i 
metale kolorowe 

 metalowe kapsle, zakrętki do słoików, metale 
kolorowe 

 styropian pochodzący z opakowań nie budowlany 
( połamać na kawałki) 

 zużyte buty i ubrania w niewielkich ilościach. 
 

 butelek i opakowań z zawartością 
 (niezużyta lub przeterminowaną 
zawartość należy usunąć- nie jest 
wymagane mycie opakowania) 

 zużytego sprzętu elektronicznego, 
tonerów od drukarek 

 puszek z zawartością farb i lakierów 
 zużytych baterii i akumulatorów. 
 Styropianu budowlanego (PSZOK) 
 Większe ilości zużytych ubrań i butów 

dostarczamy do PSZOK.  
(Ubrania i obuwie w stanie nadającym się 
do użytku można przekazać za 
pośrednictwem kontenerów PCK 
ustawionych na terenie gminy) 

WOREK  LUB 
POJEMNIK 

CZARNY 
 

 
 

FRAKCJA 
MOKRA 

 odpadki kuchenne, zepsute warzywa i owoce 
 resztki jedzenia, kości, przetwory. 
 fusy z kawy i herbaty 
 zużyte pieluchy  i art. higieniczne 
 mokry papier, ręczniki papierowe 

 

 nie wrzucamy ziemi, gruzu, popiołu 
 odpadów stanowiących części roślin 

pochodzące z pielęgnacji ogrodów, 
terenów zielonych,  (należy przekazywać 
w terminie odbioru bioodpadów) 

 
 

WOREK  LUB 
POJEMNIK 
BRĄZOWY 

 

 
 

Bioodpady  
 

 pocięte gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, 
opadłe i świeże liście, warzywa ,chwasty, rośliny 
ogrodowe i doniczkowe bez ziemi, kora, trociny, 
świeże odpadki warzyw i owoców. 
W przypadku elementów których nie można 
umieścić w worku (gałęzie , badyle) należy je pociąć 
do elementów do 1 m i powiązać w pęczki (luzem nie 
będą odbierane) 

 
 popiołu, ziemi, gruzu 
 kości zwierząt, resztek żywności, 

tłuszczów 
 płyt meblowych, drewna 

 

WOREK LUB 
POJEMNIK 

SZARY 

 
popiół 

 popiół i żużel z palenisk domowych 
 porcelana, znicze, doniczki, szklanki i inne typu arco, 

stłuczone szyby okienne, mokre szmaty 
 

 odpadów objętych selektywną zbiórką 
 baterii i akumulatorów 
 sprzętu AGD i RTV 


