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I Cel i zaloienie analizY
Zgodniezart.3 ust.2 pkt 10 ustawyzdnia 13 wrzesnia1996r. o utrzymaniuczystoScii
porz4dku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) gminy zobowiqzanes4 do wykonywania
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji moZliwoSci
odpadamikomunalnymi'
technicznychi organizacyjnychgminy w zakresiegospodarowania
Analiza ta ma na celu zweryfikowanie mo2liwoSci przetwarzania zmieszanychodpad6w
z mechanicznoz sortowaniai pozostalo6ci
komunalnych,odpad6wzielonychorazpozostaloSci
biologicznego przetwarzaniaodpad6w komunalnychprzeznaczonychdo skladowania,a takie
potrzeb inwestycyjnych zwiqzanych z gospodarowaniemodpadami komunalnymi, koszt6w
poniesionychw zwi4zku z odbieraniem,odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpad6w komunalnych. Ma ona r6wnie2 dostarczyi informacji dotycz4cych liczby
nie wykonuj4obowi4zk6wwynikaj4cych
liczbywlaScicielinieruchomoSci,kt6rzy
mieszkaric6w,
z ustawy, iloSci odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a takZe iloSci
zmieszanychodpad6w komunalnych,odpad6w zielonych odbieranychz teren6w gminy oruz
z sortowaniai pozostaloSciz
odpad6wkomunalnychpozostaloSci
powstaj4cychzprzetwarzania
mechaniczno-biologicznego przetwaruania odpad6w komunalnych przeznaczonych do
skladowania.
Ponisza analiza obejmuje okres funkcjonowaniasystemu gospodarowaniaodpadami
komunalnymina terenieGminy Orla od 1 stycznia2015t. do 31 grudnia2015t.

2 Regulaciepruwne z zakresugospodorkiodpadami
dokumenty;
Podczasopracowanianiniejszej analizywykorzystanonastEpuj4ce
1. Ustawv:
1) ustawEz dnia14 grudnia2012r. o odpadach(Dz. U. z 2013r., poz.2l z p62n.zm.);
2) ustawEz dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniuczystoScii porz4dku w gminach (Dz. U' z
2016r. poz.250).
2. Rozoorzadzenia:
Ministra Srodowiskaz dnia 9 grudnia2014r. w sprawiekataloguodpad6w
l) rozporzqdzenie
(Dz.U. poz. 1923);
2) rozporzqdzenieMinistra Srodowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziom6w
ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegaj4cych biodegradacji przekazywanychdo
skladowaniaoraz sposobu obliczaniapoziomu ograniczaniamasy tych odpadow (Dz' U. z
2 0 1 2 r .N
, r 676);

3) rozporzqdzenie
Ministra Srodowiskaz dnia29 maja20l2 r. w sprawiepoziom6w recyklingu,
przygotowaniado ponownegoulycia i odzysku innymi metodaminiekt6rych frakcji odpad6w
komunalnych
(Dz.U.22012 r. Nr 645)
3. Uchwalv:
l) uchwalgNr XX/233/12 z dnia 21 czerwca2012 r. Sejmiku Wojew6dztwaPodlaskiegow
sprawie,,PlanuGospodarkiOdpadamiWojew6dztwaPodlaskiego
na lata2012-2017";
2) uchwalENr XX/234112z dnia 2l czerwca2012 r. Sejmiku Wojew6dztwaPodlaskiegow
sprawie wykonania ,,Planu Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Podlaskiegona lata 20122017".
4. Aktv prawa mieiscoweeoobowiqzujqcew analizowanymokresie na terenie gminy Orla,
dostEpnena stronie internetowej UrzEdu Gminy Orla w zakladce ,,CzystoS6i porz4dek w
Gminie".

3 Systemgospodorowaniaodpadamikomunalnymi na tereniegminy Orla
Systememgospodarowania
odpadamikomunalnymina terenieGminy Orla zostalyobjgte
nieruchomoicizamieszkalestale i okresowo.NieruchomoSciniezamieszkale,
w tym rniejsca
prowadzeniadzialalnoScigospodarczejoraz budynki u?yt"ecznolcipublicznej, se zobowiryane
do posiadaniaumowy na odbi6r odpad6w zawartejz firmq wpisan4 do rejestru dzialalno(ici
regulowanej,prowadzonego
przezW6jta Gminy Orla.
Odpady komunalneto odpadypowstaj4ce
w gospodarstwach
domowychzwylqczeniem
pojazd6wwycofanychz eksploatacji,atakheodpadyniezawierajqce
odpad6wniebezpiecznych,
pochodz4ceod innych w)'tw6rc6w odpad6w,l<toreze wzglEdu na sw6j charakterlub sklad s4
podobnedo odpad6wpowstaj4cych
w gospodarstwach
domowych.
Przez gospodarowanie odpadami rozumie siQ zbierunie, transport, przetwarzanie
odpad6w, lqcznie z nadzorcm nad tego rodzaju dziaLaniami, iak r6wnie2 p62niejsze
postgpowaniez miejscami unieszkodliwianiaodpad6w oraz dzialania wykonywane w
charakterze
sprzedawcyodpad6wlub poSrednika
w obrocieodpadami.
Na terenie Gminy Orla odpady komunalne powstaj4 gl6wnie w gospodarstwach
domowych, a tak2e na terenach nieruchomoSciniezamieszkalych,obiektach u?ytecznoici
publicznej, miejscach prowadzenia dzialalnoScigospodarczejoraz terenach otwartych np.
odpadyzkoszy ulicznych,plac6wzabaw,park6wzieleni.
System gospodarowaniaodpadami obowi4zuj4cy do 30 czerwca 2015 r. zostal
przedstawiony
w ,,Analiziestanugospodarkiodpadamikomunalnymina terenieGminy Orla za
2074r.".
W zwi4zku ze zmianq przepis6w ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoScii porz4dku w gminach, zmianie ulegl r6wniez RegulaminutrzymaniaczystoScii

porz4dku na terenie Gminy Orla, przyipty uchwal4 Nr Yl22ll5 Rady Gminy Orla z dnia 3l
marca2015r.
Od t lipca 2015 r. w drodzeselektywnejzbi6rki,wydzieleniu zwSrtworzonychna terenie
Sciodpad6wkomunalnychpodlegaj4odpady:
nieruchomo
1) makulatura;
2) tworzywa siluczne;
3) tekstylia;
4) szkto;
5) metale;
6) opakowaniawielomateriatowe;
7) odpadyzielone;
8) popi6t iluhel z paleniskdomowych;
9) odpadywielkogabarytowe;
10)odpadybudowlanei rozbi6rkowe;
ll)zuzyty sprzgtelektrycznyi elektroniczny;
12)zuzyteopony;
po chemikaliach,w tym opakowania
leki i chemikaliaorazopakowania
13)przeterminowane
po farbach, rozpuszczalnikachi olejach, opakowaniapo aerozolach,Srodkachochrony
roSlini nawozach;
odpadykomunalne.
14)odpadybudowlanei rozbi6rkowestanowiqce
Do odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych objEtych systemem gospodarowania
odpadamikomunalnymiprowadzonymprzez Gming nie zahczasiE odpad6wremontowychi
budowlanych, powstaj4cych na skutek prac prowadzonych samodzielnie lub poprzez
wyspecjalizowanefrmy

i wymagaj4cych pozwolenia na budowg lub zgloszenia zamiaru

rob6t w StarostwiePowiatowym,takich jak np. ocieplenieelewacji, wymiana
rozpoczEcia
pokryd dachowych,wymiana stolarki okienneji drnviowej, rozbi6rkabudynku'
Do

selektywnego gromadzenia odpad6w

komunalnych

powstaj4cych na

nieruchomo$ciachzamieszkalych,w zalelnofici od rodzaju zabudowy, od dnia I lipca 2015 r.
stosujesiE:
1) w zabudowiejednorodzinneji w zabudowiewielorodzinnej,gdzie liczba lokali w
budynkunie przekraczaL0,odpowiedniooznaczonepojemniki:
- do gromadzeniaodpad6wkomunalnychzmieszanych,
-

do

gromadzenia tworzyw

szttcznych, opakowari metalowych,

wielomaterialowych,tekstyli6w, szklabialegoi kolorowegooraz makulatury,
otMi

opakowaf

- worki czarnelub metalowepojemniki - do gromadzeniapopioluizuzru,
- worki bezbarwne- do gromadzenia
odpad6w,,zielonych,'
(trawa,li5cie);
2) w zabudowie wielorodzinnej, gdzie liczba lokali w budynku jest r6wna lub
pr zel<racza 10 odpowiednio oznaczone pojemnik i :
- do gromadzeniaodpad6wkomunalnychzmieszanych,
-

do

gromadzenia tworzyw

silucznych,

opakowari metalowych, opakowaf

wielomaterialowych,tekstyli6w, szklabialegoi kolorowegooraz makulatury,
- do gromadzenia
odpad6w,pielonych"(li6ci,trawy),
- do gromadzenia
popiol't izuzlu (metalowe).
Na proSby i apele mieszkaric6wnieruchomoSci,gdzie zamieszkuje5 os6b i powyzej
zostaty zwiEkszone minimalne pojemno6ci pojemnik6w przeznaczonychdo gromadzenia
odpad6wkomunalnychzmieszanychi selektywniezebranychze r20 | na 240 l.
Odbi6r odpad6wkomunalnychz terenugminy odbywa siE raz w miesiEcu,zgodniez
harmonogramem.NadwyZki odpad6w mieszkaricygminy Orla mog4 gromadzil we wlasnych
workach iprzekazywal je zgodniez harmonogramem
w dniu odbioru odpad6wkomunalnych.
Odpady zielone, powstajqcew wyniku pielggnacji zieleni na terenie nieruchomoSci
zamieszkalychmog4 by6 kompostowanew przydomowychkompostownikachlub spalanepoza
instalacjamina nieruchomoSci,jezeli nie naruszyto przepis6wodrgbnychi nie powodujeto
uci4ZliwoSci
wsp6luzytkownikomnieruchomoSci
orazuzlkownikom nieruchomoSci
s4siednich.
Przeterminowaneleki, zu?yte baterie i akumulatory nale2y wydziela1 ze strumienia
odpad6wkomunalnychi przekazywa!je do specjalistycznych
pojemnik6w znajdtjqcychsig w
wpnaczonychpunktachna tereniegminy. Istniejer6wnieZmoZliwodiwydzieleniamakulatury
ze strumieniaodpad6wkomunalnychiprzekazaniajej w powyZszyspos6b.
Na terenie gminy Orla raz w

roku organizowana jest zbi6rka odpad6w

wielkogabarytowych, zu254.ego sprzgtu elektrycznego i
po

chemikaliach

i

srodkach

ochrony

roslin,

elektronicznego, opakowari
zuiytych

opon,

odpad6w

problemowycVniebezpiecznychoraz odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych stanowi4cych
odpadykomunalne.Zbi6rka prowadzonajest w formie ,,wystawki"w terminie okreslonymw
harmonogramie
odbioruodpad6wkomunalnych.
Podmiotem realizuiqcym zadaniaz zakresuodbierania i zagospodarowaniaodpad6w
komunalnych powstaj4cychna nieruchomo6ciachzamieszkaLych
na terenie gminy Orla jest
PrzedsiqbiorstwoUslugowo-Asenizacyjne
ASTWASp. z o.o. w Bialymstoku,ul. Kombatontfw 4,
15-102 Biatystok, l<tore zloLyNonajkorzystniejsz4ofertg w postqpowaniu przetargowymna
odbi6r i zagospodarowanieodpad6w komunalnych powstaj4cych na nieruchomoSciach
zamieszkaLych
na terenie gminy Orla. Umowa zostalazawartaw dniu 24 lipca 2015r. na okres

24 miesigcyi obowi4zujeod dnia I sierpnia2015r. Do dnia 31 lipca 2015r' uslugi z zakrestt
odpad6wkomunalnychSwiadczylor6wniezw/w przedsigbiorstwo,
odbiorui zagospodarowania
zktorym,po spelnieniuprocedurprzetargowych,podpisywanoniezbEdnedokumenty'
W ramachumowy przedsigbiorcama obowi4zekwyposazeniakahdei nieruchomoSci
zamieszkalejw odpowiedniepojemniki i worki do gromadzeniaodpad6w oraz odbieraniai
zagospodarowaniaodpad6wkomunalnych z ty ch nieruchomo5ci.
na kt6rychpowstaj4odpadykomunalnei
niezamieszkalych,
Na potrzebynieruchomo$ci
kt6rych wlaScicielemjest Gmina Orla, po przeprowadzeniurczpoznania cenowego zostala
MPO Sp. z o.o.) ul. 42 Pulku Piechoty48, 15-950
podpisanaumowa z przedsigbiorstwem
tych odpad6w.
Bialystokna odbi6r i zagospodarowanie

4 M oiliw oi ci przetwarzaniazmieszanych odpaddwkomunalnych, odpaddw
zielonychorazpozostaloiciz sortowaniai pozostaloici z mechunicznobiotogicznego przetworzania odpaddw komunalnychprzeznaczonych do
skladowania
Zgodnie z art. 9e ust. I pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystoScii porzqdku w gminach
podmiot odbieraj4cyodpady komunalneod wla5cicieli nieruchomoScijest obowiqzanydo
przekazywaniazmieszanychodpad6wkomunalnychoraz odpad6w zielonych bezpoSredniodo
regionalnejinstalacji do przetwarzaniaodpad6w komunalnych.W mySl art. 9l ust. 2, w
przypadkuwyst4pieniaawarii regionalnejinstalacjido przetwarzaniaodpad6wkomunalnychlub
w innych przypadkachuniemozliwiaj4cychprzyjmowaniezmieszanychodpad6wkomunalnych
lub odpad6w zielonych odpady te przekazujesig do instalacji przewidzianychdo zastppczej
obslugitegoregionu.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Wojew6dztwa Podlaskiego, obszar
wojew6dztwajest podzielonyna czteryregionygospodarkiodpadami:
-regionl-Centralny,
- regionII - Pohdniowy,
- regionIII - P6lnocny,
- regionIV - Zachodni.
Gmina Orla wchodziw skladregionupoludniowego.Zgodniez za\oleniamiww. planu
(zmieszane)odpadykomunalne,odpadyzielone oraz pozostalo6ciz sortowania
niesegregowane
odpad6w komunalnych przeznaczonychdo skladowania z terenu Gminy Orla mogty byi
regionalnychinstalacji:
kierowanedo nastgpujqcych
a) r egi onalne instalacje pr zetwarzania odpad6w komunalrytch:

- instalacjamechaniczno-biologicznego'przetwa"zania
odpad6w- ZakladZagospodarowania
odpad6w w Hajn6wce, ul. Kleszczelowska35, 17-200Hajn6wka, (puK sp z. o.o. w
Hajn6wce,ul Lowcza 4, 17-200Hajn6wka),
- kompostowniana odpadyzielone - Zaklad Zagospodnowania
Odpad6ww Hajn6wce,ul.
Kleszczelowska
35, 17-200Hajn6wka,(puK sp z. o.o. w Hajn6wce,ul tr-owcza4, 17-200
Hajn6wka);

komunaln\tch z regionu :

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

- instalacjamechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpad6wi kompostowniana odpady
zielone zuoK w Hryniewiczachoruz zpilJo w czerwonym Borze.

5 Potrzebyinwestycyjnezwiqzanez gospodarowqniemodpadamikomanalnymi
W Gminie Otla najwu2niejszqinwestycj4 kt6rq nalezy zrealizowadjest utworzenie
Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpad6w Komunalnych. Z uwagi na wysokie koszty i brak
odpowiedniejlokalizacjina tereniegminy Orla, w analizowanymokresiepodejmowanopr6by
wsp6lpracy z s4siaduj4cymigrninami. Niestety negocjacjenie przyniosly oczekiwanego
rezultatu. W 2015 r. na terenie gminy Orla nie realizowano inwestycji zwiqzanych z
gospodarowaniem
odpadamikomunalnymi.

6 KoszAponiesionew zwiqzkuz odbieraniem,odzyskiem,recyklingiemi
uni eszkodliwi aniem odpaddwkomanalnych
Miesigczny

koszt

z.vviqzany z

odbieraniem, odzyskiem,

recyklingiem

i

unieszkodliwianiem
odpad6wdo 31 lipca 2015r. wynosil 12476,16zl, za6od I sierpnia21l5r.
jest to kwota 14 792,76zl, co stanowilqczniew analizowanymokresiekwotg 161 296,92zl.

7 Liczbo mieszkaficdwgminy Orla
Liczba os6b zameldowanych
w Gminie Orla, wg stanuna dziefi3I.lL.20l5 r. wynosila
2968. Systememgospodarowania
odpadamikomunalnymina dzieh 31.12.2015r. objgto 2435
mieszkaric6w.Liczba
nieruchomoSci
stale zamieszkatych,objgtychsystememgospodarowania
odpadamikomunalnymi na dzieil 31.12.2015r. wynosila 1149. Systememgospodarowania
odpadamikomunalnymiprowadzonymprzez GminQmogEbyd objgter6wnie2 nieruchomo5ci
zamieszkalesezonowo.Z takiej moZliwo5ciw 2015 r. skorzystalo94 wla5cicieli posesji.

Gminy orla wynika
R6znicapomiEdzyliczbqos6bzdeklarowanycha zameldowanychna terenie
granicq kraju, co zostalo
z falctu,D osoby te mieszkajq na terenie innych gmin b4dz za
informacjach i
wyja6nione w skladanych przez wla5cicieli nieruchomo5cioSwiadczeniach,
deklaracjach.

Lp.

Miejscowo5d

Liczba os6b zdeklarowanYch
stan na 31.12.2015r.

1.

Antonowo

10

2.

Baranowce

6

3.

CzechyZablotne

t7

4.

Dydule

109

5.

Gredele

79

6.

GredeleKolonia

29

Gregorowce

99

8.

Koszele

t82

9.

Koszki

71

10.

Kruhle

9

11.

Krvwiatvcze

124

12.

Malinniki

t42

13.

Miklasze

t07

14.

Moskiewce

I7

15.

Oleksze

11

16.

Orla

757

1

17.

Paszkowszczyzna

84

18.

Pawlinowo

r6

19.

Reduty

93

20.

Spiczki

69

21.

Szczyty-Dzigciotowo

61

Szczlty-Nowodwory

92

23.

Szernie

62

24.

Topczykaty

67

25.

W6lka

27

26.

W6lka Wygonowska

76

Osoby prawne nieruchomoScizamieszkale

T9

'r)

)1

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
odpadamikomunalnymina rzecz gminy, wykonujqc obowi4zekokreSlonyw
aft.5 ust. 1 pkt 3b, s4obowiEzanido okazaniaum6w i dowod6wuiszczaniaoplatza6wiadczone
im uslugi.Umowa powinna by(, zawartaz przedsiEbiorc4
odbieraj4cymodpadykomunalneod
wla$cicielinieruchomoSci,
wpisanymdo rejestrudzialalnoilciregulowanejprowadzonymprzez
gming. Dzialania kontrolne z zal<resuwywiqzywania siQ wlaScicieli nieruchomoSciz
powyZszychobowi4zk6wi posiadaniastosownychum6w nie byty realizowanew analizowanym
okresiei zostan4przeprowadzone
w 2016r.

9 Iloici odpaddwkomunalnychwytwarzanychna tereniegminy orla
W ponizszej tabeli przedstawionoilo6ci poszczeg6lnychodpad6w komunalnych
odebranych
z terenuGminy Orla w roku 2015.
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Zmieszaneodpadyopakowaniowe
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spos6bselektYwnY

11,3

20 0203

i
Inne odpadynieulegaj4ceb iodegradacj
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l1

tr-qczna
ilo6i odpad6wkomunalnychzebranychz terenuGminy Orla w 2015r. wynosila
477,80Mg,, czego315,40Mg stanowityniesegregowane
(zmieszandodpadykomunalne,tj.
yo
66,01 og6luzebranychodpad6wkomunalnych.
Selektywnezbieranieodpad6w,,u 2r6dla"prowadzi95,04yo wlaScicielinieruchomoSci
zamieszkalychna terenieGminie Orla.
Zgodnie z RozporzqdzeniemMinistra Srodowiskaz dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziom6w recyklingu, przygotowaniado ponownegou?ycia i odzysku innymi metodami
niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych(Dz. U. poz. 645) gminy s4 zobowiqzanedo
osi4gnigc
ia w poszczeg6
lnych latachnastgpujqcych
poziom6w:

Poziomrecyklingu i prrygotowaniado ponownegouLrycia[%]
Papier,
metal,
tworrywa
szluczne,
szklo

2012r.

2013r"

2014r.

2015r.

2016r.

l0

t2

l4

l6

l8
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W Gminie Orla poziom ten w roku 2015 wyni6sl 33,08 %o.Wymaganypoziom zostalzatem
osi4gniEty.

t2

do ponownegourycia innymi metodami[%]
Poziomrecyklingu i przrygotowania

Inne niZ
niebezpieczne
odpady
budowlane
i rozbi6rkowe
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38

40

42

45
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W GminieOrla poziomten w roku 2015wyni6sl 100" .

10 lloii zmieszunychodpuddwkomunalnych,odpaddwzielonychodbieranychz
terenugmtny orazpowstajqcychz przetwarzaniaodpaddwkomunalnych
pozostaloici z sortowonia i pozostaloflciz mechaniczno-biologicznego
p r zetwarzania odpoddw k om unalnych p r zeznaczonych do skl adowani a
Z terenugminy Orla w 2015r. przekazanodo skladowanialqcznie0,83 Mg pozostaloSci
przetwarzaniaodpad6wkomunalnych. Odpadyte skladowanes4
z mechaniczno-biologicznego
na skladowiskachodpad6w funkcjonuj4cychprzy Zakladzie ZagospodarowaniaOdpad6w w
KomunalnymSp.z o.o.w Siemiatyczach.
Hajn6wceiprzy Przedsigbiorstwie

Spor z4dzila:MaLgoruataHaraszkiewicz
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