
Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 

 

� Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Janów Podlaski jest 

P.W. Komunalnik Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska 

 

� Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Janów Podlaski zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania 

Odpadów dla Regionu Biała Podlaska zlokalizowany przy ul. Ekologicznej 1 w Białej 

Podlaskiej. 

 

� Osiągnięty przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła – 42,06 % (wymagany minimalny poziom 18 %). 

 

� Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 89,82 

% (wymagany minimalny poziom 42 %). 

 

� Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania – 4,5 % (maksymalny poziom 45 %). 

 

� Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez P.W. 

Komunalnik Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 3434691. 

 

� Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na 

wydzielonej części Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych działka nr 

1100/8 Janów Podlaski wieś, czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 15:00. 

 

� 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) odbierany jest przez P.W. Komunalnik 

Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 3434691 

 

� Zbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych odbywa się w PSZOK zlokalizowanym na wydzielonej części 

Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych działka nr 1100/8 Janów 

Podlaski wieś, czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 15:00 


