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Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 
technicznych i organizacyjnych możliwości gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi 
 
 
 

I. Wprowadzenie. 
 
Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje zmieniona ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)  nakładająca na gminy 
obowiązek zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, objęcie 
systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oraz utworzenie stacjonarnego 
punktu zbierana odpadów komunalnych. Ustawa wskazała konkretnie rodzaje odpadów które 
należy gromadzić w sposób selektywny tj.: tworzywa sztuczne, metale, opakowanie 
wielomateriałowe, papier, szkło oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji a także powstających w gospodarstwach 
domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także 
odpadów zielonych. 

Gminy powinny były podjąć niezbędne uchwały oraz zorganizować przetarg i wyłonić 
firmę, która w imieniu gminy będzie odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z terenu 
gminy. Uchwały takie zostały podjęte. W wyniku przetargu na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów wyłoniono wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w 
Hajnówce. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzono przy budynku 
gminy. Jest to punkt tymczasowy nie odpowiadajacy  wszelkim wymaganiom. W najbliższym 
okresie ma być wybudowany PSZOK w Czyżach w pobliżu oczyszczalni ścieków.  

  
W 2015 roku na terenie gminy Czyże funkcjonował jeden system gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Odpady komunalne są  zbierane-odbierane w sposób następujący: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne /kod 20 03 01/ gromadzone są  w 
pojemnikach: 80, 120 i 240 l w zależności od ilości osób zamieszkałych na danej 
nieruchomości. Pojemniki ustawia właściciel lub użytkownik nieruchomości. Częstotliwość 
odbioru  - 1 raz w miesiącu. 
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych. 

- odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji: 
Worki o poj. 120 l  zapewnia odbierający. Częstotliwość odbioru odpadów to 3 razy w roku 
(kwiecień, sierpień, listopad). 

- papier, tektura, tekstylia, opakowania wielomateriałowe: 
Worki o poj. 120 l   zapewnia odbierający. Częstotliwość  odbioru  odpadów to 3 razy w roku 
(kwiecień, sierpień, listopad). 

- szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe: 

Pojemniki metalowe o poj. 1100 litrów  ustawione w każdej miejscowości w tzw. „gniazdach”. 
Częstotliwość odbioru 1 raz w miesiącu; 

- tworzywa sztuczne: 
Pojemniki metalowo-siatkowe o poj. 1100 litrów  ustawione w każdej miejscowości w tzw. 
„gniazdach”.  Częstotliwość  odbioru 1 raz w miesiącu: styczniu, lutym, marcu, kwietniu, 
październiku, listopadzie, grudniu, 2 razy w miesiącu: maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu. 

- odpady wielkogabarytowe (wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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meble, zużyte opony w tym od maszyn i ciągników rolniczych, metale) odbierane 1 raz w roku 
(wrześniu) bezpośrednio z posesji zamieszkałych; 

- przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po 
środkach ochrony roślin, olejach, farbach, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierane 
do specjalistycznych pojemników ustawionych w PSZOK w Czyżach.  Odbiór 2 razy w roku 
(maj, listopad); 

 - odpady budowlane: 
Postępowanie z odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego 

postępowania i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawarte 
pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami. 

 

II. Cel opracowania. 
 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz.250) jednym z zadań Gminy jest dokonanie 
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 
technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

III. Zakres opracowania: 
 
 

1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

2. potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
3. kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
4. liczby mieszkańców, 
5. liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 
ust. 6-12, 

6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
7. ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z 
terenu gminy. 

 
 

IV. Możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 
 

Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami do Zakładu Zagospodarowania 
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Odpadów w Hajnówce może trafiać 23 500 Mg odpadów na rok, natomiast Zakład jest 
przygotowany do przyjęcia nawet 26 000 Mg odpadów w ciągu roku. Z terenu gminy Czyże  do 
Zakładu w 2015 roku trafiło 168,9 Mg odpadów zmieszanych, które trafiły na linię 
sortowniczą, skąd wydzielane  są poszczególne frakcje odpadów. Odpady biodegradowalne 
zostały poddane kompostowaniu. Odpady zielone na terenie gminy Czyże w znacznej części  
gromadzone są na kompostownikach. Pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów 
komunalnych w większości zostały przerobione na paliwo alternatywne tj. 94,9 Mg.  W 2015 
roku jedynie 6,8  Mg  pozostałości z sortowania nie nadawało się do wykorzystania i została 
poddana składowaniu na składowisku odpadów. Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku wyniósł 
zaledwie  2,29%, przy 50% dopuszczalnym poziome za ubiegły rok. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 

W najbliższym okresie  planowane jest wybudowanie w Czyżach Selektywnego Punktu 
Zbierania Odpadów Komunalnych  (PSZOK). Zostanie ogrodzony i  utwardzony  teren  obok  
oczyszczalni ścieków. Wybudowane będą metalowe  wiaty na odpady komunalne: 
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ustawione zostaną 
odpowiednie kontenery. Powyższa inwestycja pochłonie około 100 tys. zł a jej realizacja 
przewidywana jest w roku 2017.  

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliw- 
wianiem odpadów komunalnych. 

 
Zgodnie z umową, w 2015 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce. Stawki za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów nie uległy zmianie i wynosiły: 6,50 zł od osoby za formę 
selektywną i 11,5 zł od osoby za formę zmieszaną. 

Rozliczenie roku 2015 wygląda następująco: z tytułu opłat wpłynęło 143 073,76 zł.  Na 
podstawie umowy kwota opłacanych faktur dla PUK Sp. z o.o. - 130 430,40 zł..  Pozostałe  to 
koszty funkcjonowania systemu np. zakup pojemników, upomnienia i inne koszty 
administracyjne. 

4. Liczba mieszkańców. 
 

Liczba  zameldowanych mieszkańców na dzień 31.12.2015 roku, według informacji z 
ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Czyże   było 2195 osób. Według założonych deklaracji  
na terenie gminy Czyże  zamieszkiwało 1729  mieszkańców. Z roku na rok zminiejsza się ilość 
zameldowanych mieszkańców gminy. O ile w 2014 rokum było   2262 osób to w roku 2015  
było 2195 osób.   Tym samym zmniejsza się liczba płatników za odbierane odpady.  

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 
1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

 
W 2015 roku nie wystawiono decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
Przedsiębiorcy z terenu gminy Czyże , jako właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady mają obowiązek podpisania umowy na odbiór 
odpadów z firmami wywozowymi posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej. 
Właściciele nieruchomości, na których są zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, 
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korzystają z gminnego sprzętu  tj. ciągnika z beczkowozem jak też z  firmy posiadającej 
zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych. Na terenie gminy Czyże  jest aktualnie 
267 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

 
 
 
 
 
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy (w Mg) w 2015 r. 
 
 
 
 

 

Lp. Rodzaj odpadu 
Ilość odpadów odebranych 

z posesji 
zamieszkanych w Mg 

Uwagi 

1 Niesegregowane odpady komunalne 168,9  

2 Inne odpady ulegające biodegradacji 10,9  

3 Papier i tektura 3,4  

4 Zmieszane odpady opakowaniowe 15,5  

5 Zużyte opony 11,9  

6 
Odpady wielkogabarytowe 4,7 

 

7 
Opakowania ze szkła 

26,6 
 

8 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 1  

9 Urządzenia zawierające freon 0,7  

 Razem  243,6  
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7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu 
gminy w 2015 r. (w Mg). 
 

 

V. Podsumowanie 

 

Porównując rok 2015 oraz rok 2014, wyraźnie widać zmianę w ilości poszczególnych 
grupach odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy Czyże. 

Zmniejszyła się  ilość odpadów odbieranych w sposób selektywny (z 84,0 Mg w 2014r. 
do 71,3  w 2015r.) oraz w sposób zmieszany (z 168,9 Mg w 2014r. do 155,3 Mg w 2015r.). 

 Ilość odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (czyli papier i 
tektura oraz opakowania z papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji) zmniejszyła się  z 
5,4 Mg do 4,4 Mg. Żadna ilość tych odpadów nie została przekazana do składowania. 
Zwiększyła  się ilość odbieranych odpadów opakowaniowych (z metalu, szkła, papieru i 
tworzyw sztucznych) z 38,0 Mg do 42,1  Mg.  Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w roku 2015 r. wyniósł 26,0 % czyli wzrósł w stosunku do roku 2014 
(21,2%).  Są to wyniki zadawalające biorąc pod uwagę wielkości dopuszczalne które nie mogą 
byż niższe niż 14 % w 2014 roku oraz 16 % w 2015 roku.  

Sporządził: Bazyli Siemiacki  

Niesegregowane (zmieszane 
odpady komunalne) 

Ilość odpadów odebranych z posesji 
zamieszkanych w Mg 

 
Niesegregowane (zmieszane 

odpady komunalne) 168,9  

Zielone 
0 (gromadzone na kompostownikach) 

 

Pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczone do 

składowania 6,8 
 



SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB 
PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
ZA 2015 ROK 

ADRESAT
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA   

1) 

PODLASKIEGO 
2) PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA  
 

      

I. NAZWA GMINY (MIASTA)       

GMINA CZYŻE       

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH  
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH 
ZAGOSPODAROWANIA

 
3) 

     

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały przekazane 

odpady komunalne  

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

 [Mg] 

5

) 

Sposób 
zagospodarowania6)

 

 
odebranych odpadów 

komunalnych  

     

 
0-I Produkcja Polska S.A.  ul. 
Morawska 1, 37-500  Jarosław 

15 01 07 Opakowania ze szkła 26,6 R-5 
      

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Hajnówce, 
17-200 Hajnówka ul. 
Kleszczelowska 35 
 
 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 15,5 R-12       

20 03 01 
Niesegregowane 
(zmieszane)odpady 
komunalne 

168,9 R-12 
      

20 02 03 
 odpady 
nieulegające 
biodegradacji 

10,9 R-12 
      

 Cemex Polska Sp. z o.o.  
Cementownia Chełm S.A, 22-
100 Chełm ul Fabryczna 4 

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytowe 4,7 R-1       

16 01 03 Zużyte opony 11,9 R-1       

 
Polska Korporacja Recyklingu, 
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 
17D 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne 

0,99 R-12 
      

20 01 23* Urządzenia 
zawierające freony 0,72 R-12       

 
Masa odebranych 
odpadów o kodzie 

20 03 015)

[Mg] 
  

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu

[Mg] 
5) 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 
składowanie procesom 

przetwarzania
[Mg] 

5) 

      

Odebranych z obszarów miejskich    
      

Odebranych z obszarów wiejskich 168,9  168,9 
      

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy 0       

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych 

odpadów 
komunalnych

Rodzaj zebranych 
odpadów 

komunalnych4) 

Masa zebranych 
odpadów komunalnych

4) [Mg] 
5) 

      

          



III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI  7)      

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji5) 4,4  [Mg] 

      

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów       

Nazwa i adres składowiska, na 
które przekazano odpady 

komunalne ulegające biodegradacji 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania 
na składowisku odpadów

4) [Mg] 
5) 

      

- - - - 
      

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów       

Nazwa i adres instalacji,  
do której przekazano 
odpady komunalne 

ulegające biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
nieprzekazanych 
do składowania 
na składowiska 

odpadów
[Mg] 

5) 

Sposób 
zagospodarowania8) 

odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

nieprzekazanych do 
składowania na 

składowiska odpadów 

Stora Enso Narew,S.A. 07-401 
Ostrołęka, ul. I Armii W.P 21 15 01 01 

Opakowania z 
papieru i tektury 
 

0,4 Recykling materiałowy 

Stora Enso Narew,S.A. 07-401 
Ostrołęka, ul. I Armii W.P 21 20 01 01 Papier i tektura 3 Recykling materiałowy 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Hajnówce 
17-200 Hajnówka ul. 
Kleszczelowska 35 

20 02 01 
Odpady 
ulegające 
biodegradacji 

1 kompostowanie 

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 
BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

 
9) 

     

2,29%       

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH 
FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

 
10) 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

     

Kod odebranych odpadów 
komunalnych4) 

Rodzaj odebranych 
odpadów 

komunalnych

Łączna masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych4) 

[Mg] 
5) 

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi5) 
[Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych do 
ponownego użycia

[Mg] 
5) 

      

15 01 01 Opakowania z 
papieru i tektury 0,4 0,3        

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 15,5 7,3        

15 01 07 Opakowania ze szkła 26,6 22,1        



20 01 01 
 

Papier i tektura 
 3 1,9        

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła11)

  26,0 % 
 [%] 

      

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI 
METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH  
I ROZBIÓRKOWYCH12)

 

 Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

     

Kod odebranych 
odpadów4) 

Rodzaj 
odebranych 
odpadów4) 

Łączna masa 
odebranych 
odpadów

[Mg] 
5) 

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi
[Mg] 

5) 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia
[Mg] 

5) 

Masa 
odpadów 

poddanych 
odzyskowi 

innymi 
metodami niż 

recykling  
i ponowne 

użycie
[Mg] 

5) 

      

-                   - - - 
 – -       

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych11)

 -------- 
 [%] 

      

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY 
KOMUNALNE 

      

838       

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
GMINY

 
14) 

     

       

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY       

Rodzaj odebranych z obszaru gminy nieczystości 
ciekłych

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości 
ciekłych13) 

[m
5) 

3

 

] 

     

Ścieki bytowe 1442       

X. DODATKOWE UWAGI       
       
1. ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU SORTOWANIA  ODPADU 15 01 06 W ZZO HAJNÓWKA (PORYJEWO) 
 

Nazwa i adres 
instalacji,  

do której zostały 
przekazane odpady 

komunalne  

Kod 
powstałych 
odpadów 

komunalnych
4) 

Rodzaj powstałych 
odpadów komunalnych4) 

Masa 
powstałych 
odpadów 

komunalnych

 [Mg] 

5

) 

Sposób 
zagospodarowania6) 

powstałych 
odpadów 

komunalnych  
AKPOL Kuś Adam ul. 15 01 02 Opakowania z tworzyw 2,5 R-3 

      



Młyńska 19, 23-200 
Kraśnik 

sztucznych 

PPH BOMAX Krzysztof 
Kraśka  ul. Długa 85, 96-

500 Sochaczew 
15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 3 R-3 

Celsa”Huta 
Ostrowiec” ul. 

Samsonowicza 2 
27-400 Ostrowiec 

15 01 04 Opakowania z metali 1 R-4 

 ArcelorMital 
Warszawa Sp.z o.o. 

Kasprowicza 132, 01-
949 Warszawa 

15 01 04 Opakowania z metali 
(żelazo) 0,8 R-4 

 Cemex Polska Sp. z 
o.o.  Cementownia 
Chełm S.A, 22-100 

Chełm ul Fabryczna 6 

19 12 12 
frakcja palna 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej 
obróbki 

8,2 

 
 

R-1 
 

 
 2. ODPADY POWSTAŁE W WYNIKU SORTOWANIA  ODPADU 20 03 01 W ZZO HAJNÓWKA      
(PORYJEWO) 
 
 

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały przekazane 

odpady komunalne  

Kod 
powstałych 
odpadów 

komunalnyc
h4) 

Rodzaj powstałych 
odpadów komunalnych4) 

Masa 
powstałych 
odpadów 

komunalnyc
h

 [Mg] 
5) 

Sposób 
zagospodarowa
nia6) powstałych 

odpadów 
komunalnych 

Stora Enso Narew,S.A. 01-401 
Ostrołęka, ul. I Armii W.P 21 15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 0,9 R-3 

PPH BOMAX Krzysztof Kraśka  ul. 
Długa 85, 96-500 Sochaczew 15 01 02 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 0,6 R-3 
AKPOL Kuś Adam ul. Młyńska 

19, 23-200 Kraśnik 15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 0,5 R-3 

Celsa”Huta Ostrowiec” ul. 
Samsonowicza 2 

27-400 Ostrowiec Św. 
15 01 04 Opakowania z metali 0,6 R-4 

 ArcelorMital Warszawa 
Sp.z o.o. Kasprowicza 132, 

01-949 Warszawa 
15 01 04 Opakowania z metali 0,7 R-4 

O-I Produkcja Polska S.A. 
Jarosław ul.Morawska1  15 01 07 Opakowania ze szkła 1,3 R-5 

Stora Enso Poland,S.A. 07-401 
Ostrołęka, ul. I Armii W.P. 21 19 12 01 Papier i tektóra 0,2 R-3 

 Cemex Polska Sp. z o.o.  
Cementownia Chełm S.A, 22-

100 Chełm ul Fabryczna 6 

19 12 12 
frakcja palna 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów 

94,9 R-1 

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Hajnówce 
17-200 Hajnówka ul. 
Kleszczelowska 35 

 
 

19 12 12 
frakcja 0-80 

mm 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej 
obróbki  

 
 

42,1 

 
D-8 

19 05 99 z 
frakcji Inne niewymienione odpady 6,3 6,6 %    D-5 

93,4%   D-13 



kompostowej 

19 12 12 
frakcja 

balastowa 

Inne odpady (w tym 
zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej 
obróbki odpadów  

0,5 D-5 

17 01 01 Betony i gruz betonowy 0,5 R-5 
 
3. WYLICZENIA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
  Masa odpadów ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. 

OUB1995 = 0,047 x  Lw (Mg)OUB1995 = 0,047  x 3293 = 154,8 Mg 

liczba mieszkańców w 1995 r. - 3293 osób 

4. MASA ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOZWOLONA DO SKŁADOWANIA  (W ROKU 

ROZLICZENIOWYM) 

OUBR = OUB1995  x PR / 100,  Mg  OUBR = 154,8  x   50 / 100 =  77,4 Mg 

 
5. MASA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI ZEBRANYCH ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBSZARU 
DANEJ GMINY W ROKU ROZLICZENIOWYM, PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA 

MBR  = 13,9 Mg 

MOUBR = ( 0 x 0,48 ) + ( 0  x  1,0 ) +( 6,8 x 0,52 )= 3,54 Mg 

 

6. OSIĄGANY W ROKU ROZLICZENIOWYM POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI, PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA  (%). 

   TR   =         MUOBR  x  100      =  3,54 x  100
                              OUBR                    154,8 

    =  2,29 % 

 
7. WYLICZENIA POZIOMU RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10)

Mwptms = Lm  x  MWGUS  x  Umpts =  2195 x  0,230 x 27,7% =  139,8 Mg 
 ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Mrptms=Odpady poddane recyklingowi z rozdziału V+odpady poddane recyklingowi z 20 03 01  = 
31,6Mg+ 4,8Mg  = 36,4 Mg 
 
P ptms =   Mrptms  x 100 = 36,4 x 100 
  MW ptms               139,8 

= 26,0 % 

 
XI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE       
Imię 
 Bazyli 
 

Nazwisko 
 Siemiacki 

      

Telefon służbowy
 

15) 

 85  681 89 96 

Faks służbowy
85  681 89 91 

15) E-mail służbowy
siemiacki@ugczyze.pl 

15)       

Data 
30.03.2016 r.  

Podpis i pieczątka15)

 
 wójta 

 

      

 

 



INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZYŻE ODNOŚNIE GOSPODARKI 
ODPADAMI 

 
 Szanowni Mieszkańcy! Od dnia 1 stycznia  2015 r. zaczną obowiązywać nowe  stawki opłat 
za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny 6,50 zł (było 5,00 zł) od mieszkańca i 11,50 zł 
(było 10,00 zł) od mieszkańca przy zbieraniu odpadów w sposób nieselektywny. 
 
 Firma odbierająca odpady od 1 stycznia 2015 r. została wybrana przez Gminę Czyże w 
trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z podpisaną umową przez najbliższe 3 lata  ( do 31 
grudnia 2017 roku) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce będzie odbierać 
bezpośrednio od właścicieli zamieszkałych nieruchomości większość rodzajów odpadów 
wytwarzanych w gospodarstwie domowym. 
 
 Część wytwarzanych odpadów, które ze względu na swoje niebezpieczne właściwości nie 
może być zakwalifikowana do segregacji ani do odpadów zmieszanych (przybliżony rodzajowo 
wykaz z załączonej tabeli) można będzie przekazać do Gminnego Punktu Zbiorki Odpadów w 
Czyżach. 
 
 Segregujemy odpady gromadząc je w workach na własnych posesjach, a także w dużych 
pojemnikach ustawionych w każdej miejscowości i w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów w 
Czyżach. Sposób segregacji przedstawia załączona tabela JAK ZBIERAMY ODPADY. 
 
 Odpady, które nie podlegają segregacji i nie są odpadami niebezpiecznymi - odpady 
komunalne zmieszane należy zbierać w pojemniku plastikowym. Pojemniki na odpady komunalne 
zmieszane zabezpiecza na własny koszt właściciel zamieszkałej nieruchomości . 
 
 Właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady biodegradowalne w 
indywidualnych kompostownikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub do worka w 
przypadku braku takiego kompostownika. Worki na odpady segregowane są zabezpieczane przez 
gminę w ramach opłat za odbiór odpadów i będą dostarczane przez firmę odbierająca odpady w 
takiej ilości i takich rodzajach jakie zostały odebrane z odpadami (wymiana). 
 
 Miesięczne opłaty za odbiór odpadów są wnoszone przez właścicieli nieruchomości za 
osoby zamieszkałe na danej nieruchomości (wpisane do deklaracji) do kasy urzędu lub na rachunek 
bankowy: 37 8071 0006 0014 6753 2000 0010. Opłaty wnosi się kwartalnie bez dodatkowego 
wezwania (ilość osób x kwota miesięczna za osobę x 3 miesiące) w terminach do: 
– 15 kwietnia  za I kwartał, 
– 15 lipca  za II kwartał,   
– 15 października za III kwartał,   
– 15 grudnia  za IV kwartał. 
 
  W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie 
obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację uwzględniającą zmiany w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. 
 
Częstotliwość  odbioru odpadów: 

1. Odpady będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych z częstotliwością: 
● odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach – 1 raz w miesiącu. 
● odpady selektywnie zebrane w workach - 3 razy w roku. 
● odpady wielkogabarytowe, opony , sprzęt AGD, RTV – 1 raz w roku. 

 



2. Odpady odbierane z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów z częstotliwością: 
● odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku. 

 
3. Odpady obierane z pojemników 1100 litrowych ustawionych w danej miejscowości z 

częstotliwością: tworzywa sztuczne, szkło (białe i kolorowe) – 1 raz w miesiącu. 
 
  Uwaga! Harmonogram odbioru zgromadzonych odpadów z nieruchomości przekazany 
zostanie właścicielom nieruchomości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce, 
które będzie prowadzić zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy Czyże. Zawierać on 
będzie wyznaczone dni w poszczególnych miesiącach kiedy będą odbierane odpady komunalne 
zmieszane. Podmiot odbierający ustali także termin (datę) odbioru odpadów selektywnie zebranych 
do worków, a także odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu AGD i RTV, informując o tym 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Odpady budowlane powstające na terenie nieruchomości 
oraz w czasie prowadzenia robót budowlanych przez podmioty gospodarcze należy gromadzić w 
odrębnych pojemnikach. Koszty ich odbioru ponoszą niezależnie właściciele. 
 
  Podmioty gospodarcze, parafie, gospodarstwa agroturystyczne są także objęte nowym 
systemem gospodarki odpadami i obowiązane są złożyć deklarację do urzędu gminy za osoby 
zamieszkałe na stałe lub czasowo na danej nieruchomości (opłaty należy uiszczać za te osoby na 
rzecz gminy). Dodatkowym obowiązkiem tych podmiotów jest zawarcie umowy na odbiór 
odpadów powstających z działalności (np. gospodarczej, agroturystycznej itp.) z dowolną firmą 
prowadzącą działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami. Gmina będzie 
sprawdzać spełnienie tego obowiązku. 
 
 
Czyże 02.01.2015 r. 



JAK ZBIERAMY ODPADY 

RODZAJE ODPADÓW WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

POJEMNIK z 

TWORZYWA 

SZTUCZNEGO 

Odpady zmieszane Wyroby piankowe, niewielkie kawałki wykładzin 

dywanowych, zabawki, jednorazowe naczynia i sztućce 

plastykowe, opakowania po płynach chłodniczych, strzykawki, 

szczoteczki do zębów, podpaski, pampersy, pieluchy 

jednorazowe, styropian, plastykowe części samochodowe, 

listwy wykończeniowe, tubki po paście do zębów, tubki po 

kosmetykach, kalki, ręczniki papierowe, chusteczki 

higieniczne, wytłaczanki po jajkach, papier toaletowy, zdjęcia, 

papier woskowy, worki po cemencie, klejach budowlanych, 

zaprawach murarskich, szkło okienne, szkło zbrojone, szkło 

żaroodporne, fajans, porcelana, ceramika, doniczki, kryształ, 

kieliszki, szklanki, lustra, szyby samochodowe, pojemniki 

szklane po lekach, aerometry, wyroby ze szkła nietłukącego 

się typu duralem, znicze (szklane i plastykowe, zimny popiół 

węglowy, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, folie do 

pieczenia, zabrudzony i tłusty papier, butelki po oleju 

spożywczym, flamastry, mazaki 

Plastykowych, opakowań po środkach 

chwastobójczych  i owadobójczych, olejach 

silnikowych, smarach, kineskopów, 

termometrów, świetlówek, zużytych żarówek, 

zużytych akumulatorów, baterii, lekarstw 

WOREK ŻÓŁTY 

o pojemności 120 l 

Metal Puszki po konserwach, puszki po napojach, drobny złom 

żelazny oraz metali kolorowych, zakrętki do słoików, butelki, 

kapsle, metalowe pudełka po paście do butów 

Puszek po farbach, lakierach, olejach i smarach, 
opakowań po aerozolach. 

Wielomateriałowe na 

bazie papieru 

Kartony po sokach i napojach, kartony po mleku, opakowania 

po chrupkach, zupach w proszku, folia aluminiowa 
 

Makulatura Gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, torby i worki 

papierowe, tektura i kartony (należy wyjąć metalowe zszywki, 

sprężynki i foliowe elementy) 

Kalki, ręczników papierowych, chusteczek 

higienicznych, wytłaczanek po jajkach, papieru 

toaletowego, tapet, zdjęć, papieru woskowego, 

worków po cemencie, klejach budowlanych, 

zaprawach murarskich, papieru do pieczenia, 

zabrudzonego lub tłustego papieru. 

WOREK 

ZIELONY o 

pojemności 120 l 

lub kompostownik 

Odpady 

biodegradowalne 

Resztki roślinne, chwasty, odpadki kuchenne, popiół drzewny, 

krowieniec, skorupki jaj, włosy, sierść, papier 

(niezadrukowany), zmiotki, fusy, darń, osady denne z 

sadzawki, liście i skoszoną trawę (tylko w cienkich warstwach 

i podwiędniętą), kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione 

gałęzie. 

Roślin porażonych chorobami grzybowymi, 

bakteryjnymi i wirusowymi, związków wapnia 

materiału niedostatecznie rozdrobnionego, 

materiałów skażonych metalami ciężkimi, 

pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym 

nasileniu ruchu, materiałów wcześniej 

konserwowanych chemicznie np.: skórki 



pomarańczy, bananów i innych cytrusów, tłustych 

resztek żywności, odpadków mięsnych. 

ODBIÓR 

BEZPOŚREDNIO 

Z POSESJI 

Odpady 

wielkogabarytowe 

Meble, opony , wykładziny, dywany, sprzęt AGD (lodówki, 

pralki, kuchenki gazowe i elektryczne.), sprzęt RTV 

(telewizory, radia, magnetofony). 

 

POJEMNIKI o 

poj. 1100 l 

ustawione we 

wszystkich 

miejscowościach 

Gminy Czyże 

Tworzywa sztuczne Zgniecione puste butelki po napojach, zgniecione i puste 

butelki i opakowania (np. po proszku do prania) po chemii 

gospodarczej i kosmetykach, nakrętki plastykowe, torebki, 

folie za wyjątkiem rolniczych, reklamówki, plastykowe 

koszyczki po owocach, pojemniki po produktach mlecznych 

(kefir, śmietana, mleko itp.) i innych artykułach spożywczych, 

doniczki plastykowe, artykuły szkolne z plastyku, okładki, 

artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych (np. 

deska do krojenia, tace, pudełka plastykowe po paście do 

butów), (pojemniki po produktach mlecznych np. jogurt, 

śmietana należałoby opłukać). 

Tworzyw sztucznych piankowych, wykładzin 

dywanowych, worków po nawozach, zabawek, 

jednorazowych naczyń i sztućców plastykowych, 

opakowań po: środkach chwastobójczych i 

owadobójczych, płynach chłodniczych, 

lekarstwach, olejach silnikowych i smarach, 

lekarstwach, strzykawek, szczoteczek do zębów, 

podpasek, pampersów, pieluch jednorazowych, 

styropianu, plastykowych części 

samochodowych, listew wykończeniowych, tubek 

po paście do zębów, tubek po kosmetykach, 

wkładów do zniczy, zniczy plastykowych 

Szkło (białe i 

kolorowe) 

Opakowania ze szkła (butelki bez nakrętek), pojemniki, słoiki 

(bez zakrętek, zacisków i uszczelek gumowych) szklane 

flakoniki po kosmetykach. 

Szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła 

żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, 

doniczek szklanych, kryształu, kieliszków, 

szklanek, luster, kineskopów, szyb 

samochodowych, świetlówek, żarówek, 

pojemników szklanych po lekach, termometrów, 

aerometrów, wyrobów ze szkła nietłukącego się 

typu duralem, zniczy szklanych. 

GMINNY 

PUNKT 

ZBIÓRKI 

ODPADÓW w 

Czyżach 

Odpady 

niebezpieczne 

elektryczne i 

elektroniczne 

Plastykowe opakowania po środkach chwastobójczych i 

owadobójczych, olejach silnikowych i smarach, kineskopy, 

termometry, świetlówki, zużyte żarówki, akumulatory, baterie, 

lekarstwa, żelazka, krajalnice, maszynki elektryczne do 

mielenia mięsa, roboty kuchenne, czajniki, kuchenki 

mikrofalowe, aparaty fotograficzne, jednostki komputerowe , 

monitory, myszki komputerowe, klawiatura, aparaty 

telefoniczne, elektronarzędzia (wiertarki, pilarki elektryczne, 

szlifierki, młoty udarowe) worki po nawozach, opakowania po 

lekach, pojemniki po aerozolach. 

 

 


	Analiza stanu gospodarki odpadami Czyże
	ulotka
	Analiza stanu gospodarki odpadami Czyże
	ulotka
	Spr.Czyże- odpady 2015
	ulotka
	Gospodarka odpadami
	ulotka




