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I Cel i zaloienie analizY
Zgodniezart.3 ust.2 pkt 10 ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystoSci i

porz4dku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) gminy zobowiqzane s4 do wykonywania

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji moZliwoSci

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi'

Analiza ta ma na celu zweryfikowanie mo2liwoSci przetwarzania zmieszanych odpad6w

komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloSci z sortowania i pozostalo6ci z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania, a takie

potrzeb inwestycyjnych zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, koszt6w

poniesionych w zwi4zku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem

odpad6w komunalnych. Ma ona r6wnie2 dostarczyi informacji dotycz4cych liczby

mieszkaric6w, liczby wlaScicieli nieruchomoSci,kt6rzy nie wykonuj4obowi4zk6w wynikaj4cych

z ustawy, iloSci odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a takZe iloSci

zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z teren6w gminy oruz

powstaj4cychzprzetwarzania odpad6w komunalnych pozostaloSci z sortowania i pozostaloSciz

mechaniczno-biologicznego przetwaruania odpad6w komunalnych przeznaczonych do

skladowania.

Ponisza analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi na terenie Gminy Orla od 1 stycznia 2015 t. do 31 grudnia2015 t.

2 Regulacie pruwne z zakresu gospodorki odpadami
Podczas opracowania niniejszej analizy wykorzystano nastEpuj4ce dokumenty;

1. Ustawv:

1) ustawE z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 2l z p62n. zm.);

2) ustawE z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U' z

2016 r. poz.250).

2. Rozoorzadzenia:

l) rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpad6w

(Dz.U. poz. 1923);

2) rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom6w

ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanych do

skladowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadow (Dz' U. z

2012r . ,  Nr  676) ;



3) rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia29 maja20l2 r. w sprawie poziom6w recyklingu,

przygotowania do ponownego ulycia i odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w

komunalnych (Dz. U.22012 r. Nr 645)

3. Uchwalv:

l) uchwalg Nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. Sejmiku Wojew6dztwa Podlaskiego w

sprawie ,,Planu Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Podlaskiego na lata2012-2017";

2) uchwalE Nr XX/234112 z dnia 2l czerwca 2012 r. Sejmiku Wojew6dztwa Podlaskiego w

sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2012-

2017".

4. Aktv prawa mieiscoweeo obowiqzujqce w analizowanym okresie na terenie gminy Orla,

dostEpne na stronie internetowej UrzEdu Gminy Orla w zakladce ,,CzystoS6 i porz4dek w

Gminie".

3 System gospodorowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Orla
Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla zostaly objgte

nieruchomoici zamieszkale stale i okresowo. NieruchomoSci niezamieszkale, w tym rniejsca

prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej oraz budynki u?yt"ecznolci publicznej, se zobowiryane

do posiadania umowy na odbi6r odpad6w zawartej z firmq wpisan4 do rejestru dzialalno(ici

regulowanej, prowadzonego przez W6jta Gminy Orla.

Odpady komunalne to odpady powstaj4ce w gospodarstwach domowych zwylqczeniem

pojazd6w wycofanych z eksploatacji, atakhe odpady niezawierajqce odpad6w niebezpiecznych,

pochodz4ce od innych w)'tw6rc6w odpad6w, l<tore ze wzglEdu na sw6j charakter lub sklad s4

podobne do odpad6w powstaj4cych w gospodarstwach domowych.

Przez gospodarowanie odpadami rozumie siQ zbierunie, transport, przetwarzanie

odpad6w, lqcznie z nadzorcm nad tego rodzaju dziaLaniami, iak r6wnie2 p62niejsze

postgpowanie z miejscami unieszkodliwiania odpad6w oraz dzialania wykonywane w

charakterze sprzedawcy odpad6w lub poSrednika w obrocie odpadami.

Na terenie Gminy Orla odpady komunalne powstaj4 gl6wnie w gospodarstwach

domowych, a tak2e na terenach nieruchomoSci niezamieszkalych, obiektach u?ytecznoici

publicznej, miejscach prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej oraz terenach otwartych np.

odpady zkoszy ulicznych, plac6w zabaw, park6w zieleni.

System gospodarowania odpadami obowi4zuj4cy do 30 czerwca 2015 r. zostal

przedstawiony w ,,Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za

2074 r.".

W zwi4zku ze zmianq przepis6w ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu

czystoSci i porz4dku w gminach, zmianie ulegl r6wniez Regulamin utrzymania czystoSci i



porz4dku na terenie Gminy Orla, przyipty uchwal4 Nr Yl22ll5 Rady Gminy Orla z dnia 3l

marca2015 r.

Od t lipca 2015 r. w drodze selektywnej zbi6rki, wydzieleniu zwSrtworzonych na terenie

nieruchomo Sci odpad6w komunalnych podlegaj4 odpady:

1) makulatura;

2) tworzywa siluczne;

3) tekstylia;

4) szkto;

5) metale;

6) opakowania wielomateriatowe;

7) odpady zielone;

8) popi6t iluhel z palenisk domowych;

9) odpady wielkogabarytowe;

10) odpady budowlane i rozbi6rkowe;

ll)zuzyty sprzgt elektryczny i elektroniczny;

12)zuzyte opony;

13)przeterminowane leki i chemikaliaorazopakowania po chemikaliach, w tym opakowania

po farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, Srodkach ochrony

roSlin i nawozach;

14) odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne.

Do odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych objEtych systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi prowadzonym przez Gming nie zahcza siE odpad6w remontowych i

budowlanych, powstaj4cych na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez

wyspecjalizowane frmy i wymagaj4cych pozwolenia na budowg lub zgloszenia zamiaru

rozpoczEcia rob6t w Starostwie Powiatowym, takich jak np. ocieplenie elewacji, wymiana

pokryd dachowych, wymiana stolarki okiennej i drnviowej, rozbi6rka budynku'

Do selektywnego gromadzenia odpad6w komunalnych powstaj4cych na

nieruchomo$ciach zamieszkalych, w zalelnofici od rodzaju zabudowy, od dnia I lipca 2015 r.

stosuje siE:

1) w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali w

budynku nie przekracza L0, odpowiednio oznaczone pojemniki:

- do gromadzenia odpad6w komunalnych zmieszanych,

- do gromadzenia tworzyw szttcznych, opakowari metalowych, opakowaf

wielomaterialowych, tekstyli6w, szkla bialego i kolorowego oraz makulatury,

otMi



- worki czarne lub metalowe pojemniki - do gromadzeniapopiolu izuzru,
- worki bezbarwne - do gromadzenia odpad6w,,zielonych,' (trawa, li5cie);

2) w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali w budynku jest r6wna lub

pr zel<r acza 1 0 o dpowie dnio oznaczo ne p oj e mn ik i :

- do gromad zenia o dp ad6w komunalnych zmies zany ch,
- do gromadzenia tworzyw silucznych, opakowari metalowych, opakowaf

wielomaterialowych, tekstyli6w, szklabialego i kolorowego oraz makulatury,
- do gromadzenia odpad6w,pielonych" (li6ci, trawy),

- do gromadzenia popiol't izuzlu (metalowe).

Na proSby i apele mieszkaric6w nieruchomoSci, gdzie zamieszkuje 5 os6b i powyzej

zostaty zwiEkszone minimalne pojemno6ci pojemnik6w przeznaczonych do gromadzenia

odpad6w komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych ze r20 | na 240 l.

Odbi6r odpad6w komunalnych z terenu gminy odbywa siE raz w miesiEcu, zgodnie z

harmonogramem. NadwyZki odpad6w mieszkaricy gminy Orla mog4 gromadzil we wlasnych

workach iprzekazywal je zgodnie z harmonogramem w dniu odbioru odpad6w komunalnych.

Odpady zielone, powstajqce w wyniku pielggnacji zieleni na terenie nieruchomoSci

zamieszkalych mog4 by6 kompostowane w przydomowych kompostownikach lub spalane poza

instalacjami na nieruchomoSci, jezeli nie naruszy to przepis6w odrgbnych i nie powoduje to

uci4ZliwoSci wsp6luzytkownikom nieruchomoSci oraz uzlkownikom nieruchomoSci s4siednich.

Przeterminowane leki, zu?yte baterie i akumulatory nale2y wydziela1 ze strumienia

odpad6w komunalnych i przekazywa!je do specjalistycznych pojemnik6w znajdtjqcych sig w

wpnaczonych punktach na terenie gminy. Istnieje r6wnieZ moZliwodi wydzielenia makulatury

ze strumienia odpad6w komunalnych iprzekazania jej w powyZszy spos6b.

Na terenie gminy Orla raz w roku organizowana jest zbi6rka odpad6w

wielkogabarytowych, zu254.ego sprzgtu elektrycznego i elektronicznego, opakowari

po chemikaliach i srodkach ochrony roslin, zuiytych opon, odpad6w

problemowycVniebezpiecznych oraz odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych stanowi4cych

odpady komunalne. Zbi6rka prowadzona jest w formie ,,wystawki" w terminie okreslonym w

harmonogramie odbioru odpad6w komunalnych.

Podmiotem realizuiqcym zadania z zakresu odbierania i zagospodarowania odpad6w

komunalnych powstaj4cych na nieruchomo6ciach zamieszkaLych na terenie gminy Orla jest

Przedsiqbiorstwo Uslugowo-Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. w Bialymstoku, ul. Kombatontfw 4,

15-102 Biatystok, l<tore zloLyNo najkorzystniejsz4 ofertg w postqpowaniu przetargowym na

odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych powstaj4cych na nieruchomoSciach

zamieszkaLych na terenie gminy Orla. Umowa zostala zawarta w dniu 24 lipca 2015 r. na okres



24 miesigcy i obowi4zuje od dnia I sierpnia 2015 r. Do dnia 31 lipca 2015 r' uslugi z zakrestt

odbioru i zagospodarowania odpad6w komunalnych Swiadczylo r6wniez w/w przedsigbiorstwo,

zktorym,po spelnieniu procedur przetargowych, podpisywano niezbEdne dokumenty'

W ramach umowy przedsigbiorca ma obowi4zek wyposazenia kahdei nieruchomoSci

zamieszkalej w odpowiednie pojemniki i worki do gromadzenia odpad6w oraz odbierania i

zago sp o darowania o dpad6w komunalny ch z ty ch nierucho mo 5c i.

Na potrzeby nieruchomo$ci niezamieszkalych, na kt6rych powstaj4 odpady komunalne i

kt6rych wlaScicielem jest Gmina Orla, po przeprowadzeniu rczpoznania cenowego zostala

podpisana umowa z przedsigbiorstwem MPO Sp. z o.o.) ul. 42 Pulku Piechoty 48, 15-950

Bialystok na odbi6r i zagospodarowanie tych odpad6w.

4 M oiliw oi ci przetw arzania zmies zany ch o dp addw komunalny ch, o dp addw

zielonych oraz pozostaloici z sortowania i pozostaloici z mechuniczno-
biotog iczn eg o przetw orzania o dp a ddw komunalnych przezn aczony ch do

skladowania
Zgodnie z art. 9e ust. I pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach

podmiot odbieraj4cy odpady komunalne od wla5cicieli nieruchomoSci jest obowiqzany do

przekazywania zmieszanych odpad6w komunalnych oraz odpad6w zielonych bezpoSrednio do

regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych. W mySl art. 9l ust. 2, w

przypadku wyst4pienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych lub

w innych przypadkach uniemozliwiaj4cych przyjmowanie zmieszanych odpad6w komunalnych

lub odpad6w zielonych odpady te przekazuje sig do instalacji przewidzianych do zastppczej

obslugi tego regionu.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Podlaskiego, obszar

wojew6dztwa jest podzielony na cztery regiony gospodarki odpadami:

-regionl-Centralny,

- region II - Pohdniowy,

- region III - P6lnocny,

- region IV - Zachodni.

Gmina Orla wchodzi w sklad regionu poludniowego. Zgodnie z za\oleniami ww. planu

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostalo6ci z sortowania

odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania z terenu Gminy Orla mogty byi

kierowane do nastgpujqcych regionalnych instalacj i:

a) r e g i o nal ne ins t al a cj e pr z e tw ar z ani a o dp ad6w ko munal ryt c h :



c)

- instalacja mechaniczno-biologicznego'przetwa"zania odpad6w - ZakladZagospodarowania

odpad6w w Hajn6wce, ul. Kleszczelowska 35, 17-200 Hajn6wka, (puK sp z. o.o. w
Hajn6wce, ul Lowcza 4, 17 -200 Hajn6wka),

- kompostownia na odpady zielone - Zaklad Zagospodnowania Odpad6w w Hajn6wce, ul.
Kleszczelowska 35, 17-200 Hajn6wka, (puK sp z. o.o. w Hajn6wce, ul tr-owcza 4, 17-200
Hajn6wka);

komunaln\tch z re gionu :

- skladowisko - zzo w Hajn6wce. SoK w m. Augustowo, soK w Narwi, soK w
olch6wce, soK w siemiatyczach, SoK w Brarisku, soK w Drohiczynie;

- instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w i kompostownia na odpady
zielone - zuoK w Hryniewiczach oruz zpilJo w czerwonym Borze.

5 Potrzeby inwestycyjne zwiqzane z gospodarowqniem odpadami komanalnymi
W Gminie Otla najwu2niejszq inwestycj4 kt6rq nalezy zrealizowad jest utworzenie

Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych. Z uwagi na wysokie koszty i brak
odpowiedniej lokalizacji na terenie gminy Orla, w analizowanym okresie podejmowano pr6by

wsp6lpracy z s4siaduj4cymi grninami. Niestety negocjacje nie przyniosly oczekiwanego
rezultatu. W 2015 r. na terenie gminy Orla nie realizowano inwestycji zwiqzanych z
gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

6 KoszA poniesione w zwiqzku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
uni e s zko dliw i aniem o dp addw koman alny c h

Miesigczny koszt z.vviqzany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i
unieszkodliwianiem odpad6w do 31 lipca 2015 r. wynosil 12 476,16 zl, za6 od I sierpnia21l5 r.
jest to kwota 14 792,76 zl, co stanowilqcznie w analizowanym okresie kwotg 161 296,92 zl.

7 Liczbo mieszkaficdw gminy Orla
Liczba os6b zameldowanych w Gminie Orla, wg stanu na dziefi3I.lL.20l5 r. wynosila

2968. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzieh 31.12.2015 r. objgto 2435
mieszkaric6w.Liczba nieruchomoSci stale zamieszkatych, objgtych systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi na dzieil 31.12.2015 r. wynosila 1149. Systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi prowadzonym przez GminQ mogE byd objgte r6wnie2 nieruchomo5ci

zamieszkale sezonowo. Z takiej moZliwo5ci w 2015 r. skorzystalo 94 wla5cicieli posesji.



R6znica pomiEdzy liczbqos6b zdeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy orla wynika

z falctu, D osoby te mieszkajq na terenie innych gmin b4dz za granicq kraju, co zostalo

wyja6nione w skladany ch przez wla5cicieli nieruchomo5ci oSwiad czeniach, informacjach i

deklaracjach.

Lp. Miejscowo5d
Liczba os6b zd ekla rowanYch

stan na 31.12.2015 r.

1 . Antonowo 1 0

2. Baranowce 6

3. Czechy Zablotne t 7

4. Dydule 109

5. Gredele 79

6. Gredele Kolonia 29

1 Gregorowce 99

8. Koszele t82

9. Koszki 7 1

10. Kruhle 9

11 . Krvwiatvcze 124

12. Malinniki t42

13. Miklasze t07

14. Moskiewce I 7

15. Oleksze 1 1

16. Orla 757

17. Paszkowszczyzna 84

18. Pawlinowo r6

19. Reduty 93

20. Spiczki 69



21. Szczyty-Dzigciotowo 6 1

'r) Szczlty-Nowodwory 92

23. Szernie 62

24. Topczykaty 67

25. W6lka 27

26. W6lka Wygonowska 76

) 1 Osoby prawne -

nieruchomoSci zamieszkale T9

28. RAZEM: 2435

8 Liczbu wlaicicieli nieruchomoici, ktdrzy nie zawqrli umowy, o ktdrej mowa w
srt. 6 ust. I, w imieniu ktdrych gminu powinna podjqi dzialania, o ktdrych mowa

w art. 6 ust. 6 -12
WaSciciele nieruchomo6ci, kt6rzy nie sq obowi4zani do ponoszenia oplat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonujqc obowi4zek okreSlony w

aft.5 ust. 1 pkt 3b, s4obowiEzani do okazania um6w i dowod6w uiszczaniaoplatza6wiadczone

im uslugi. Umowa powinna by(, zawarta z przedsiEbiorc4 odbieraj4cym odpady komunalne od

wla$cicieli nieruchomoSci, wpisanym do rejestru dzialalnoilci regulowanej prowadzonym przez

gming. Dzialania kontrolne z zal<resu wywiqzywania siQ wlaScicieli nieruchomoSci z

powyZszych obowi4zk6w i posiadania stosownych um6w nie byty realizowane w analizowanym

okresie i zostan4 przeprowadzone w 2016 r.

9 Iloici odpaddw komunalnych wytwarzanych na terenie gminy orla
W ponizszej tabeli przedstawiono ilo6ci poszczeg6lnych odpad6w komunalnych

odebranych z terenu Gminy Orla w roku 2015.

l 0



I7-200 Hajn6wka,
ul.

Kleszczelowska 35 20 0 l  99
Inne niewymienione frakcje zbierane w

spos6b selektywnY (PoPiol)
1 4

15 01 06 Zmieszane odpady opakowani owe 62,5

20 0l 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w

spos6b selektYwnY
1 1 , 3

20 0203 Inne odpady nieulegaj4ce b iodegradacj i 46 ,7

l7  09  04
Zmieszane odpady z budowy, remont6w i
demontaZu inne niz wymienione w 17 09

01,17  0902 i17  0903

1 " 1

Processing Pure
Home Sp. z o.o.
Sp. k. Centrum
Innowacyjnej
Gospodarki

Odpadami (CIGO)
ul. Spoldzielcza
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tr-qczna ilo6i odpad6w komunalnych zebranych z terenu Gminy Orla w 2015 r. wynosila

477,80 Mg,, czego 315,40 Mg stanowity niesegregowane (zmieszand odpady komunalne, tj.

66,01 yo og6lu zebranych odpad6w komunalnych.

Selektywne zbieranie odpad6w ,,u 2r6dla" prowadzi 95,04 yo wlaScicieli nieruchomoSci

zamieszkalych na terenie Gminie Orla.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie

poziom6w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami

niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U. poz. 645) gminy s4 zobowiqzane do

o si4gnigc ia w po szczeg6 lnych latach nastgpujqcych poziom6w:

Poziom recyklingu i prrygotowania do ponownego uLrycia[%]

2012 r. 2013 r" 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r 2018 r 2019 r. 2020 r.
Papier,
metal,

tworrywa
szluczne,

szklo

l 0 t2 l 4 l 6 l 8 20 30 40 50

W Gminie Orla poziom ten w roku 2015 wyni6sl 33,08 %o. Wymagany poziom zostal zatem
osi4gniEty.
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Poziom recyklingu i przrygotowania do ponownego urycia innymi metodami [%]

2012 r. 2013 r 2074 r. 2015 r. 2016 r. 2077 r 2018 r . 2019 r. 2020 r.

Inne niZ
niebezpieczne

odpady
budowlane

i rozbi6rkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70

W Gminie Orla poziom ten w roku 2015 wyni6sl 100" .

10 lloii zmieszunych odpuddw komunalnych, odpaddw zielonych odbieranych z
terenu gmtny oraz powstajqcych z przetwarzania odpaddw komunalnych
pozostaloici z sortow onia i pozostaloflci z mechaniczno-biologicznego

p r ze tw ar zan ia o dp o ddw k o m un alny c h p r ze zn ac zo ny c h d o s kl a d ow an i a

Z terenu gminy Orla w 2015 r. przekazano do skladowania lqcznie 0,83 Mg pozostaloSci

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych. Odpady te skladowane s4

na skladowiskach odpad6w funkcjonuj4cych przy Zakladzie Zagospodarowania Odpad6w w

Hajn6wce iprzy Przedsigbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach.

Sp or z4dzila: MaLgoruata Haraszkiewi cz
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