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WSTĘP
Gminny Plan Gospodarki Odpadami powstał jako realizacja Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Artykuły 14 – 16 niniejszej Ustawy nakładają na gminę
obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami.
Niniejszy dokument jest zgodny z następującymi Ustawami:
1. Ustawa z 27. 04 .2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150
2. Ustawa z 27. 07 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw – Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935
3. Ustawa z 27.04.2001 r o odpadach – Dz. U.z 2007 r. Nr 39, poz. 251
4. Ustawa z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U.z 2007 r. Nr 90, poz. 607
5. Ustawa z 29.07.2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw Dz.U.z
2005 r. Nr 175, poz.1458
6. Ustawa z 10.03 2006 zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych innych ustaw
7. Ustawa z 26.04.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych
ustaw – Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.03.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie
sporządzania planów gospodarki odpadami Dz.U.z 2006 r. Nr 46, poz. 333
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25.10.2005 w sprawie szczegółowego
postępowania z odpadami opakowaniowymi – Dz.U.z 2005 r. Nr 219 poz. 1858
10. Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U.z 2006 r. Nr
144, poz. 1042
11. Ustawa z 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dz. U.z 2005 r. Nr
180, poz.1494
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13.03.2006 zmieniającym rozporządzenie w
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Dz.U.z 2006 r. Nr 46, poz. 333 gminny plan
gospodarki odpadami, obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności
odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne
zawarte w odpadach komunalnych, określa:
1) Aktualny stan gospodarki odpadami w tym:
a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,
b) rodzaj, ilość i źródła odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,
c) rodzaj, ilość i źródła odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
d) istniejące systemy zbierania odpadów,
e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,
f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,
uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki
odpadami obszar, dla którego sporządzony jest plan gospodarki odpadami, a w
szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz
warunki glebowe, hydrogeologiczne, hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację
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instalacji gospodarki odpadami;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające również ze
zmian demograficznych i gospodarczych;
3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia;
4) działania zmierzające do poprawy w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
− działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
− działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko,
− działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
− działania zmierzające do redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów
5 ) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich
realizację;
6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
z uwzględnieniem środków finansowych i ich źródeł
7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z
uwzględnieniem ich jakości i ilości
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Rozdział I
Ogólna charakterystyka gminy
1.1 Położenie geograficzne
W układzie administracyjnym gmina Czyże leży w południowo – wschodniej części
województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim.
Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji
Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz
Mezoregionie Równiny Bielskiej. Od południowego wschodu graniczy z gminą Dubicze
Cerkiewne, od południowego zachodu z gminą Orla, od północy z gminą Narew, od wschodu
z gminą Hajnówka i od zachodu z gminą Bielsk Podlaski.
Miejscowość Czyże jest siedzibą gminy. Gmina podzielona jest na 18 sołectw / 23
miejscowości/. Według stanu na dzień 31.12.2007 roku gminę zamieszkiwało 2470 osób.
Sołectwa gminy Czyże:
1. Czyże
2. Hukowicze
3. Kamień
4. Klejniki I
5. Klejniki II
6. Kojły
7. Kuraszewo
8. Lady
9. Leniewo
10. Łuszczę
11. Morze
12. Osówka
13. Podrzeczany
14. Rakowicze
15. Sapowo
16. Szostakowo
17. Wólka
18. Zbucz

1.2 Rzeźba terenu
Gmina Czyże położona jest w całości w obrębie mezoregionu Równina Bielska. W strukturze
obszaru gminy istotną rolę odgrywają jej przyrodnicze struktury funkcjonalno - przestrzenne
tworzące tzw. system ekologiczny gminy. Do głównych obszarów ( struktur) systemu
ekologicznego gminy należą:
- dolina rzeki Łoknicy jako wieloprzestrzenny element systemu przyrodniczego,
- pozostałe mniejsze doliny cieków wodnych jako elementy drobnoprzestrzenne systemu
przyrodniczego gminy,
- kompleksy leśne,
- tereny otwarte o charakterze rolno - osadniczym, głównie tereny upraw polowych
i zieleni towarzyszącej osadnictwu
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1.3 Warunki glebowe
W podziale woj. białostockiego na regiony glebowo - rolnicze (11 regionów wg. IUNG
Puław, 1988 r) obszar gminy Czyże w całości leży w Bielsko- Drohickim regionie gleboworolniczym. Region ten charakteryzuje się dominacją gruntów ornych ( ca 54 %) w strukturze
użytkowania gruntów. Użytki zielone zajmują ca 20 %, a lasy ca 18 %. Gleby tego regionu
zostały wykształcone głównie z glin i ich przestrzenne zróżnicowanie jest niewielkie.
Pod względem typologicznym gleby gminy Czyże są mało zróżnicowane. Na obszarze gminy
dominują gleby pseudobielicowe. Mniejsze powierzchnie zajmują gleby piaskowe różnych
typów genetycznych, gleby brunatne wyługowane oraz czarne ziemie. Gleby pseudobielicowe
tworzą znaczne zasięgi powierzchniowe i występują na obszarze całej gminy.
Gleby piaskowe różnych typów występują w północnej i centralnej części gminy, towarzyszą
im gleby brunatne wyługowano. Czarne ziemie występują we wschodniej i południowej
części gminy i zajmują dość znaczne powierzchnie. Gleby torfowe występują w rozproszeniu
na obszarze całej gminy, głównie na użytkach zielonych położonych w dolinach cieków
wodnych i obniżeń terenowych
Na terenie gminy Czyże nie były przeprowadzane badania monitoringowe jakości gleb.
Najbliższym punktem monitoringowym był punkt Podolany II na terenie gminy Białowieża.

1.4 Wody powierzchniowe i podziemne
Sieć wodna na obszarze gminy jest słabo rozwinięta. Łączna powierzchnia wód
otwartych wynosi 80,0 ha co stanowi 0,6 % obszaru gminy.
Głównym elementem sieci hydrograficznej gminy jest rzeka Łoknica - lewobrzeżny
dopływ Narwi. Dopływami Łoknicy na terenie gminy są nieliczne cieki odwadniające obszar
wysoczyzny.
Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w piaszczysto - żwiowych
utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz węglanowych utworach kredowych.
Wodonośność utworów kredowych i trzeciorzędowych na terenie gminy jest słabo
rozpoznana. Warunki występowania wód podziemnych w obrębie czwartorzędu są bardzo
skomplikowane wynikające przede wszystkim z nieciągłości warstw wodonośnych. Tym
niemniej utwory czwartorzędowe stanowią główne źródło ujmowania wód podziemnych dla
celów użytkowych na obszarze gminy.
W obrębie tych utworów wyróżnia się kilka poziomów wodonośnych
charakteryzujących się zróżnicowaną zasobnością i zasięgiem przestrzennym. Wyróżnione
poziomy wodonośne to:
- poziom wodonośny spągowy (najniższy)
- poziom wodonośny międzymorenowy
- przypowierzchniowy poziom wodonośny

1.5 . Demografia
Gmina podzielona jest na 18 sołectw / 23 miejscowości/. Według stanu na dzień 31.12.2007
roku gminę zamieszkiwało 2470 osób.
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1.6 Sytuacja gospodarcza
Na terenie gminy brak jest znaczących podmiotów gospodarczych. Głównym kierunkiem
działalności jest drobna działalność wytwórcza związana głównie z przetwórstwem drewna
oraz drobna działalność handlowa i usługowa.

1.7 Zaopatrzenie w wodę
Wody z ujęć czwartorzędowych, a w szczególności z poziomu wodonośnego
międzymorenowego są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę na terenie
gminy Czyże. Warstwy wodonośne tego poziomu tworzą naprzemianiegłe z glinami piaski i
żwiry znajdujące się na znacznych głębokościach.
Rzeczywistą głębokość zalegania warstw wodonośnych i ich wydajności przedstawiają
istniejące ujęcia wód podziemnych:
• wodociąg wiejski Czyże
Ujęcie wody podziemnej w Czyżach stanowią 2 studnie głębinowe :SW-1 (podstawowa) o
głębokości 135 m i wydajności Q= 96 m3/h przy depresji s=13,3 m i SW -2 (awaryjna) o
głębokości 140 m i Q=96 m3/h przy s=8,4 m
• wodociąg wiejski Klejniki
Zaopatruje w wodę z dwóch studni wierconych SW -l (podstawowa o głębokości 90 m i Q=
69 m3/h przy s=21,6) i SW - 2 awaryjna o głębokości 186 m i Q= 33 m3/h przy s =7,5 m
Na dzień 31.12.2007 długość czynnej sieci rozdzielczej wynosiła 70,7 km, zużycie wody to
56 500 m 3 , w tym na potrzeby gospodarstw domowych 42 900 m3 . Gmina jest w 100%
zwodociągowania. Posiada 856 przyłączy wodociągowych do gospodarstw indywidualnych i
budynków wielorodzinnych. Ze zbiorczej sieci wodociągowej korzysta 2097 osób.

1.8.Odprowadzanie ścieków
Na terenie gminy wybudowana została w roku 2006 gminna oczyszczalnia ścieków. Jest to
oczyszczalnia mechaniczno- biologiczna typu „ Hydrocentrum” o maksymalnym dobowym
dopływie ścieków 200 m 3 / dobę. W roku 2007 odprowadzono do oczyszczalni 900 m3
ścieków, które niosły następujący ładunek zanieczyszczeń:
- BZT 5 – 9 kg/ rok
- ChZT – 65 kg/ rok
- Zawiesina – 15 kg/ rok
Zgodnie z danymi GUS z oczyszczalni korzysta 218 osób. W roku 2007 wytworzono 1 Mg
osadów ściekowych. Na dzień sporządzania gminnego programu ochrony środowiska osady
nie były jeszcze wybierane. Planowanym kierunkiem zagospodarowania osadów jest
wykorzystanie rolnicze po spełnieniu niezbędnych warunków.
Również w roku 2006 gmina rozpoczęto prace związane z rozbudową zbiorczej sieci
kanalizacyjnej. Wybudowano łącznie
1,1 km czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie
miejscowości gminnej. Do sieci podłączone są 4 przyłącza kanalizacyjne, z których korzysta
9 osób. Mieszkańcy nie podłączeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej odprowadzają ścieki do
przydomowych szamb, które następnie są wywożone wozem asenizacyjnym przez
uprawniony podmiot.
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Rozdział II
Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami
Głównymi rodzajami odpadów powstającymi na terenie gminy Czyże są odpady komunalne
powstające w gospodarstwach domowych, drobnej działalności gospodarczo- handlowej oraz
odpady typowe dla działalności rolniczej.
Szczegółowy opis związany z gospodarką odpadami przedstawiono w poniższych
rozdziałach. Odpady podzielone zostały na:
− odpady komunalne,
− odpady niebezpieczne,
− pozostałe odpady.

2.1 Odpady komunalne
2.1.1.Źródła, ilości i rodzaje powstających odpadów
Zgodnie z treścią ustawy o odpadach, odpady komunalne są to odpady powstające w
gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój skład lub charakter,
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (obiekty
infrastruktury, takie jak handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty
działalności gospodarczej i wytwórczej).
Zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010, wskaźnik nagromadzenia odpadów na
terenach wiejskich wynosi 112 kg / M/ rok, natomiast na terenach miejskich 329 kg/M/ rok.
Mając to na uwadze, na terenie gminy Czyże przy liczbie ludności w roku 2007 - 2470 osób
276,64 Mg odpadów.
Tabela 1
Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Czyże w roku 2007
Lp
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa
Odpady komunalne segregowane i zbierane
selektywnie
Odpady zielone z ogrodów i parków
Niesegregowane odpady komunale
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenie ulic i placów
Odpady wielkogabarytowe
RAZEM

Ilość wytworzonych
odpadów w Mg/ rok
5,70
7,64
244,16
2,68
5,89
10,57
276,64

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hajnowskiego na
lata 2008- 2012, Planu gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
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Tabela 2
Skład morfologiczny niesegregowanych odpadów komunalnych na podstawie wskaźników
zawartych w Kpgo 2010

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NAZWA
Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metal
Odzież i tekstylia
Drewno
Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne
RAZEM

Obszar miejski Obszar
wiejski
33
18

Źródło: Na podstawie Kpgo2010

2
20
4
14
8
5
1
2
1
10
100

4
12
3
12
8
5
1
2
1
34
100

Tabela 3
Skład morfologiczny niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Czyże w roku 2007 ( w Mg)

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwa
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Papier i tektura
Odpady wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne
Szkło
Metal
Odzież i tekstylia
Drewno
Odpady niebezpieczne
Odpady mineralne
RAZEM

Ilość wytworzonych
odpadów w Mg/ rok
43,95
9,77
29,30
7,32
29,3
19,53
12,21
2,44
4,88
2,44
83,01
244,16

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hajnowskiego na
lata 2008- 2012, Planu gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010

Źródłem powstawania odpadów na terenie gminy, są gospodarstwa domowe, drobna
działalność gospodarcza handlowo- usługowa, działalność rolnicza, jednostki użyteczności
publicznej.
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2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji
Na terenie gminy Czyże nie jest wprowadzona selektywna zbiórka odpadów
biodegradowalnych. Odpady tego rodzaju zbierane są wraz ze strumieniem zmieszanych
odpadów komunalnych. Biorąc jednak pod uwagę rolniczy charakter gminy część odpadów
biodegradowalnych wykorzystywana jest do celów rolniczych, a więc odpady kuchenne
ulegające biodegradacji - jako pokarm dla zwierząt gospodarskich, odpady z papieru i
tektury, drewno są spalane.
Tabela 4
Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 2007 na terenie gminy
Czyże
Lp
Nazwa
Ilość w Mg/ rok
1

Papier i tektura zebrane selektywnie

4,37

2

Odpady zielone z ogrodów i parków

7,51

3

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w
skład zmieszanych odpadów komunalnych

4

Odpady z targowisk

4,05

RAZEM

134,1

118,17

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hajnowskiego na
lata 2008- 2012, Planu gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010

2.1.3. Systemy zbierania odpadów
Na terenie gminy, usługi w zakresie zbierania odpadów prowadzą:
- PUH „ MPO” Sp.z.o.o w Białymstoku
- PUH „ ASTWA” w Białymstoku
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
PUH „ MPO” Sp.z.o.o w Białymstoku
W roku 2007 przedsiębiorstwo miało podpisane 6 indywidualnych
odpadów komunalnych w miejscowościach Czyże i Klejniki.

umów na wywóz

PUH „ ASTWA” w Białymstoku
W roku 2007 przedsiębiorstwo miało podpisane 5 indywidualnych umów na wywóz
odpadów komunalnych z terenu gminy.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
Przedsiębiorstwo ma podpisanych 409 indywidualnych umów na odbiór odpadów
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komunalnych na terenie całej gminy.
Zbierane są odpady zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady ze
szkła i tworzyw sztucznych.
Do zbiórki odpadów zmieszanych wykorzystywane są pojemniki:
PUH „ MPO” Sp.z.o.o w Białymstoku
- pojemniki o pojemności 660 l
PUH „ ASTWA” w Białymstoku
Brak danych o pojemnościach pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów
komunalnych.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce
 120 l – 319 sztuk,
 240 l – 73 sztuki,
 360 l- 1 sztuka,
 660 l – 9 sztuk,
 770 l – 5 sztuk,
 1100 l – 2 sztuki
Na terenie całej gminy prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów ze szkła
oraz plastiku. Do zbiórki odpadów zebranych selektywnie wystawionych jest w sumie 48
pojemników o pojemności 1100 l. Pojemniki wystawiane są w każdej wsi oraz pod
budynkami użyteczności publicznej.
Ceny brutto pojemników za miesięczną dzierżawę z wywozem odpadów:
 120 l – 9,46 zł,
 240 l – 16,46 zł,
 360 l – 25, 03 zł,
 660 l – 31,87 zł,
 770 l – 34, 67 zł,
 1100 l – 44,8 zł
Biorąc pod uwagę ilość podpisanych indywidualnych umów na wywóz odpadów
komunalnych ( 420 umów) w stosunku do ilości wszystkich gospodarstw domowych (1080
gospodarstw domowych) na terenie gminy wskaźnik objęcia mieszkańców zorganizowaną
zbiórką odpadów wynosi 38,88 %. Dla porównania w roku 2006 podpisanych było 427
indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
Jak wynika z informacji GUS w roku 2007 na terenie gminy zebrano 101,7 Mg odpadów
komunalnych. Zestawienia ilości odpadów wytworzonych, a faktycznie zebranych wykazują
znaczne różnice. Ma tu znaczenie zapewne typowo rolniczy charakter gminy, gdzie znaczna
ilość odpadów biodegradowalnych służy jako karma dla zwierząt domowych, odpady takie
jak drewno, papier są palone, a odpady z tworzyw sztucznych niejednokrotnie
12

wykorzystywane są powtórnie. Za ten stan rzeczy odpowiadać może również niezgodna ze
stanem faktycznym rejestracja odpadów trafiających na składowisko oraz dość niski wskaźnik
objęcia mieszkańców selektywną zbiórką odpadów.

2.1.4. Odpady poddawane poszczególnym procesom odzysku
W roku 2007 na terenie gminy Czyże zebrano 3,0 Mg odpadów ze szkła oraz 1,6 Mg
odpadów z plastiku. 1 Selektywnie zebrane odpady odbiera Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Hajnówce.

2.1.5. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Na terenie gminy istnieje gminne składowisko odpadów w miejscowości Czyże.
Powierzchnia składowiska w granicach korony to 1859 m 2 . Całkowita pojemność
składowiska to 7400 m 3 z czego wykorzystane jest 37 % pojemności składowiska czyli 2800
m 3 . Składowisko przyjmuje odpady o kodach: 20 02 02, 20 03 01, 20 03 03.
Uszczelnienie składowiska stanowi nieprzepuszczalna glina. Składowisko posiada:
 pas zieleni 50 m,
 ogrodzenie,
 piezometry.
Pomimo braku uszczelnienia geomembraną , jak wynika z badań wody w piezometrach brak
jest negatywnego wpływu składowiska na wody podziemne. Zgodnie z Decyzją Starostwa
Powiatowego w Hajnówce z dnia 25.02.2004 RŚ 7636/7/2003/04 eksploatacja składowiska
ma być zakończona 31.12.2009 roku. Obecnie opracowywany jest program wraz z
harmonogramem rekultywacji składowiska odpadów.

2.1.6.Miejsca nielegalnego składowania odpadów
Na terenie gminy Czyże brak jest miejsc nielegalnego składowania odpadów.

2.1.7. Odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów
komunalnych
Do najczęściej występujących odpadów niebezpiecznych typu komunalnego na
terenach wiejskich należy zaliczyć:
A) przeterminowane lub wycofane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
B) przeterminowane leki,
C) odpady olejowe z warsztatów mechanicznych.
Odpady powstające w rolnictwie
Do tej grupy odpadów należą przeterminowane lub wycofane środki ochrony roślin i
opakowania po nich. Powstają głównie na terenach wiejskich, zarówno w dużych, jak i
małych gospodarstwach rolnych. Jakkolwiek zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
jest obowiązkiem przedsiębiorcy, to ze względu na specyfikę tej grupy odpadów oraz rolniczy
charakter gminy , część działań powinien przyjąć na siebie samorząd. Biorąc pod uwagę
znaczną odległość od miejsc zakupu takich środków oraz niski stopień świadomości
ekologicznej mieszkańców małych wsi można założyć , że część tych odpadów w sposób
niekontrolowany trafia na składowiska odpadów. Obecnie na terenie gminy Czyże brak jest
1

Na podstawie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2008-2012
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wystawionego kontenera do zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu
odpadów komunalnych. Brak jest danych dotyczących ilości odpadów tego rodzaju
powstałych na terenie gminy Czyże .
Zużyte baterie, świetlówki, akumulatory
Zużyte baterie, świetlówki, akumulatory odpady powstające w indywidualnych
gospodarstwach domowych i drobnej działalności handlowo- usługowej oddawane są do
punktów sprzedaży tego typu sprzętu. Ponadto na terenie gminy wystawione są 3 pojemniki
120 l w:
 Urzędzie Gminy w Czyżach,
 Szkole Podstawowej w Czyżach
 Szkole Podstawowej w Klejnikach
do zbiorki zużytych baterii, świetlówek, akumulatorów. W celu poinformowania
mieszkańców gminy o konieczności selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów
ukazały się we wszystkich miejscowościach ogłoszenia wraz z miejscem zbiórki
zużytych baterii i akumulatorów. Na dzień sporządzania GPGO nie było konieczności
wybierania zebranych odpadów.
Przeterminowane leki
Zgodnie ze zmianami do Ustawy o utrzymaniu porządku czystości w gminie tego rodzaju
odpady powinny one być zbierane selektywnie, a następnie odbierane przez podmiot
zajmujący się odbieraniem tego rodzaju odpadów od mieszkańców. Niemniej jednak
mieszkańcy gminy nie przekazują odbierającemu podmiotowi selektywnie zebrane odpady
w postaci przeterminowanych leków. Jest to zatem nieprawidłowe zagospodarowanie
odpadów medycznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych.

2.2. Odpady niebezpieczne
2.2.1. Odpady zawierające azbest
Na dzień sporządzania aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na terenie
gminy istnieje dokładna inwentaryzacja pokryć z azbestu. Prowadzona jest również baza
wyrobów zawierających azbest. Jak wynika z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w
Czyżach, ogólnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 217 849, 1 m2 czyli 2 406,24 Mg
pokryć zawierających azbest. Wyroby tego typu znajdują się w 20 miejscowościach na
terenie gminy.
1) Czyże – 42421,00 m 2
2) Hukowicze – 5135,00m 2
3) Kamień – 6293,00 m2
4) Klejniki -40063,00 m2
5) Kojły – 15625,00 m2
6) Kuraszewo - 8504,00m2
7) Leniewo – 7525 m2
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8) Lady – 4512,00 m2
9) Leszczyny- 2411 m2
10) Łuszcze – 4512 m2
11) Markowszczyzna- 2535,00m 2
12) Morze -28889,10 m2
13) Osówka – 7934,00 m2
14) Podrzeczany – 7135,00m2
15) Sapowo – 3751,00 m2
16) Podwieżanka – 1180,00m2
17) Szostakowo – 9520,00m2
18) Wieżanka – 1794,00m2
19) Wólka – 2446,00 m2
20) Zbucz – 16730,00m2
Zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski przyjętym przez Radę Ministrów dnia 14.05.2002, gminy mają obowiązek
opracowania gminnych programów unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających
azbest. Podstawą do opracowania tego programu jest dokładne zinwentaryzowanie azbestu na
jej terenie, a także rozpoznanie stopnia zużycia tych wyrobów na konkretnych obiektach.
Tak, więc niezbędnym jest rozpowszechnienie informacji wśród społeczności lokalnej o
skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest.
W celu uzyskania kompleksowej i pełnej wiedzy konieczne jest zorganizowanie przez gminy
fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów, przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 14.08.1998r. oraz przekazywanie informacji o
możliwościach uzyskania pomocy kredytowej na modernizację obiektów.

2.2.2. Padłe zwierzęta
Na terenie gminy brak jest miejsc i urządzeń do utylizacji padłych zwierząt, dlatego Władze
gminy współpracują w tej dziedzinie z wyspecjalizowana firmą Struga - Struga Jezuicka,
która odbiera padłe zwierzęta od mieszkańców gminy Czyże. W celu powiadomienia o tym
mieszkańców w Urzędzie Gminy wywieszone są informacje tele- adresowe firmy zajmującej
się utylizacją padłych zwierząt.

2.3.Odpady pozostałe
2.3.1. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej
Zebrane tego rodzaju odpady są odbierane z terenu indywidualnej posesji przez uprawniony
podmiot.

2.3.2. Osady ściekowe
Na terenie gminy istnieje gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Czyże
posiadająca jedynie 4 przyłącza kanalizacyjne. Na dzień sporządzania aktualizacji planu
osady ściekowe nie były jeszcze ujmowane ze względu na niewielką ilość odprowadzanych
ścieków. Planowanym kierunkiem zagospodarowania osadów ściekowych jest wykorzystanie
rolnicze po uprzednim badaniu jakości gleb i składu oraz przydatności osadów ściekowych.
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2.4. Identyfikacja problemów związanych z gospodarką odpadami na
terenie gminy Czyże

1) Zbyt niski stopień selektywnej zbiórki odpadów.
2) Zbyt niski stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów.
3) Niewielki spadek ilości podpisanych indywidualnych umów na wywóz odpadów
komunalnych.
4) Niska świadomość społeczna w dziedzinie prawidłowej gospodarki odpadami ( brak
segregacji odpadów u „ źródła” takich jak odpady niebezpieczne powstające w
strumieniu odpadów komunalnych).
5) Brak zorganizowanej gospodarki odpadami powstającymi w rolnictwie.
6) Brak zorganizowanej gospodarki odpadami wielkogabarytowymi.
7) Brak zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych
8) Konieczność ciągłego monitorowania przydrożnych rowów i lasów ze względu na
możliwość powstawania na terenie gminy „dzikich ”składowisk odpadów
9) Niski stopień odzysku odpadów.
10) Duże rozbieżności między ilością odpadów wytworzonych, a ilością odpadów
zebranych.
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Rozdział III
Cele, priorytety i działania związane z gospodarką odpadami
CEL:

„Ograniczenie ilości odpadów wytworzonych w sektorze komunalnym
oraz

wdrożenie

nowoczesnych

systemów

ich

odzysku,

recyklingu

i

unieszkodliwianiu.”
Chcąc osiągnąć ten stan przewiduje się realizację celów następujących cząstkowych :
1) Objęcie zorganizowana zbiórkę odpadów wszystkich mieszkańców gminy.
2) Objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów
3) Osiągnięcie celów zawartych w „Programie usuwania wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Czyże”
4) Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w celu osiągnięcia
odzysku na poziomie 85% i recyklingu 15% w roku 2010, oraz odzysku 100% i
recyklingu 20% w roku 2018
5) Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, aby osiągnąć w
roku 2010 poziom odzysku równy 50%, a w roku 2018 – 80%.
6) Wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów przydatnych do recyklingu w
tym odpadów opakowaniowych wchodzących w strumień odpadów komunalnych.
Założono, że poziom selektywnego zbierania będzie następujący:
-w 2010 roku – 10%
- w 2015 roku – 18%
- w 2018 roku – 20%
7)Osiągnięcie do roku 2014 zakładanych limitów recyklingu poszczególnych grup
odpadów
- opakowania z papieru i tektury 60 %
- opakowania ze szkła 60%
- opakowania z tworzyw sztucznych 22,5%
- opakowania metalowe 50%
- opakowania aluminiowe 50%
8) Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów :
● do dnia 31.12.2010 –75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
 do dnia 31.12.2013 – 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
 do dnia 31.12.2020 – 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995
 zmniejszenie
składowania masy odpadów komunalnych maksymalnie do
85%wytworzonych odpadów do końca 2014 r.
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9 ) Podniesienie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki
odpadami.
− 10) Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych oraz zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez
przedsiębiorców.
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Rozdział IV
Prognoza zmian
4.1. Sektor komunalny
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata
2007-2010 , w województwie podlaskim nastąpią poniższe kierunki zmian w gospodarce
odpadami:
• do obliczeń przyjęto wskaźniki nagromadzenia odpadów przez mieszkańców gminy
zgodne ze wskaźnikami z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego
na lata 2007-2010 .
• ilość nagromadzonych odpadów będzie rosła zgodnie z założeniami Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami o 5 w skali 5 lat, czyli 1 % w skali roku
• zakłada się, że przez najbliższe lata, dominować będą podstawy konsumpcyjne, wysoce
odpadogenne, następnie zaś stopniowo coraz częściej obserwować będziemy postawy
proekologiczne, w których zawarty będzie świadomy stosunek do problematyki odpadów.
• skład morfologiczny odpadów komunalnych nie ulegnie zasadniczym zmianom
• wzrost selektywnej zbiórki odpadów z obecnych 2% ( w stosunku do całości
wytworzonych odpadów) do 10 % w roku 2010 i 20% w roku 2018, spowoduje zmiany w
ilości i składzie niesegregowanych odpadów komunalnych, zmniejszy się ilość papieru,
tworzyw sztucznych i metalu

Tabela 6
PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY
CZYŻE
Strumień odpadów

Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych
(Mg/rok)
2010

2014

2018

Odpady komunalne segregowane
i zbierane selektywnie

5,81

6,05

6,27

Odpady zielone z ogrodów i
parków

7,79

8,1

8,42

249,04

259,01

269,36

Odpady z targowisk

2,74

2,85

2,96

Odpady z oczyszczania ulic i
placów

6,01

6,26

6,5

Odpady wielkogabarytowe

10,79

11,21

11,66

Niesegregowane odpady
komunalne

RAZEM
282,17
293,46
305,19
Źródło : Opracowanie własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2010
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Tabela 7
PROGNOZA WYTWARZANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI NA
TERENIE GMINY CZYŻE
Lp

Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych (Mg/rok)
2010
2014
2018
4,45
4,64
4,81

Strumień odpadów

1

Papier i tektura zebrane
selektywnie

2

Odpady zielone z
ogrodów i parków

3

Odpady ulegające
biodegradacji wchodzące
w skład zmieszanych
odpadów komunalnych

4

Odpady z targowisk

RAZEM

7,66

7,96

8,28

120,53

125,36

130,37

1,89

1,96

2,04

134,53

139,92

145,50

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2010
Tabela 8
ZAKŁADANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
Rodzaj opakowania z
którego powstał odpad

2010 r.
Poziom odzysku
(%)

Opakowania ogółem

53

Opakowania z tworzyw
sztucznych

2014 r.

Poziom
recyklingu (%)

Poziom
Poziom
odzysku (%) recyklingu (%)

. 35

60

-

18

-

22,5

Opakowania z
aluminium

-

45

-

50

Opakowania ze stali

-

33

-

50

Opakowania z papieru i
tektury

-

52

-

60

Opakowania ze szkła

-

43

-

60

Opakowania z
materiałów naturalnych (
drewniano i tekstylia)

-

--

--

--

55

Opakowania z drewna
15
15
Źródło: Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata
2007-2010

20

4.2.Odpady budowlane
Zakłada się, iż ilość odpadów pochodzących z budów, wynosi na dzień dzisiejszy
40 kg na mieszkańca na rok. Zgodnie z założeniami w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami ilość ta będzie rosła o 10% w okresie 5 lat. W związku z powyższym na terenie
gminy Suraż powstaną następujące ilości tych odpadów
2010 – 100,78Mg
2014 - 104,73 Mg
2018 – 108,92 Mg
Tabela 9
POZIOM SELEKTYNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW BUDOWLANYCH
Nazwa odpadów

ROK
2010

Odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów
budowlanych i infrastruktury
budownictwa

40 %

2014
60 %

Źródło : Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata
2007-2010

4. 3. Zużyte baterie i akumulatory

W związku z prowadzeniem ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.
U. Nr 33 poz. 291 z 21.01.2005 r.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.
24.05.2005
r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U .Nr 103 poz.871 i 872 z 2005 r. ) należy dążyć do
uzyskania 100% poziomu odzysku akumulatorów kwasowo – ołowiowych.
Ze względu na pobieranie opłaty depozytowej w wysokości 30 zł zgodnie z art. 20 pkt. 2
niniejszej ustawy, oraz podniesieniu świadomości ekologicznej społeczeństwa należy
spodziewać się 100% poziomu odzysku akumulatorów.

4.4. Zużyte opony
Trudno prognozować ilość zużytych opon na terenie gminy. Biorąc pod uwagę
ogólnopolską tendencje demograficzną – starzenie się społeczeństwa i spadek liczby ludności
oraz migracje ze wsi do miast należy spodziewać się coraz mniejszej ilości samochodów na
terenach wiejskich, a co za tym idzie ilości zużytych opon
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4.5.Odpady zawierające azbest
Zgodnie z KPGO wyroby zawierające w swym składzie azbest, będą usunięte do roku
2032.
W związku z koniecznością zgłaszania przez rolników pokryć dachowych wykonanych z
eternitu należy spodziewać się w dłuższej perspektywie czasowej znacznej ilości odpadów
zawierających ten związek chemiczny. Wszystkie zinwentaryzowane wyroby zawierające
azbest zostaną skutecznie zdemontowane i usunięte do roku 2032.

4.6.Osady ściekowe
Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, możliwe kierunki
zagospodarowania i unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych będą następujące:
− stabilizacja chemiczna,
− obróbka termiczna (spalanie),
− składowanie,
− kompostowanie,
− wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji i na cele rolnicze,
− termiczne osuszanie i granulacja,
− fermentacja tlenowa i beztlenowa.
Na terenie gminy została wybudowana w roku 2006 gminna oczyszczalnia ścieków w
Czyżach. Do oczyszczalni doprowadzone są jedynie 4 przyłącza kanalizacyjne. W związku z
powyższym ilość osadów ściekowych jest tak niewielka, że nie było konieczności wybierania
osadów. Planowanym kierunkiem zagospodarowania osadów jest wykorzystanie rolnicze.
Jednak sposoby postępowania z wytworzonymi osadami, zależne będą od ich składu i badań
jakości gleby przeznaczonej do nawożenia.

4.7. Składowanie odpadów
Zgodnie z przyjętymi celami w gospodarce odpadami na lata 2006 -2010 zawartymi w
Krajowym Planie Gospodarki Odpadami należy ograniczyć ilość odpadów komunalnych do
składowania ulegających biodegradacji do poziomów :
1. 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji do 31.12.2010
roku
2. 50 % całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji do 31.12.2013 roku
3. 35 % całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji do 31.12.2020 roku
w stosunku do ilości wytworzonych tych odpadów w roku 1995.
Biorąc pod uwagę wskaźnik nagromadzenia odpadów w roku 1995, który dla
obszarów wiejskich wynosi 94 kg/ M/ rok, przy liczbie mieszkańców 2470 w roku 1995,
ilość odpadów wynosi 232,18 Mg. Ilość odpadów biodegradowalnych w tym okresie
wynosiła 52 % w stosunku do całości wytworzonych odpadów, co daje ilość odpadów
biodegradowalnych wytworzonych w roku 1995 równą 120,73 Mg rok. Poniższa tabela
przedstawia prognozę ilości odpadów biodegradowalnych nagromadzonych w latach 20102018.
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Tabela 10
SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO SKŁADOWANIA W MG / ROK
Ilość odpadów (Mg/rok)
Rodzaj odpadów
Prognozowana ilość odpadów
ulegających biodegradacji

2010

2014

2018

127,40

119,19

112,50

84,08

56,41

44,35

Ilość odpadów do
43,32
przekształcenia biologicznego
lub termicznego
Źródło : Obliczenia własne na podstawie KPGO

62,78

68,15

Maksymalna ilość odpadów
ulegających biodegradacji, która
może być składowana

Zgodnie
z
Planem
Gospodarki
Odpadami
dla
Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2010 i Planem Gospodarki Odpadami gminy Czyże, ilość
składowanych odpadów kierowanych przez uprawniony podmiot będzie malała w stosunku
do całkowitego strumienia wytworzonych odpadów wraz ze wzrostem ilości odpadów
przeznaczonych do recyklingu i odzysku .

4.8 Działania zmierzające zapobieganiu powstawania odpadów
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 20072010 proponuje się zastosowanie następujących działań zmierzających do minimalizacji
powstawania odpadów :
− edukacja ekologiczna mieszkańców oraz organizowanie kampanii informacyjnych
promujących właściwe postępowanie z odpadami, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na
przydomowe kompostownie,
− wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania odpadów
powstających na obszarach wiejskich, które w przyszłości pozwolą na projektowanie
rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami dostosowanych do lokalnych warunków i
potrzeb,
− wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w
zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
− wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów z
uwzględnieniem technologii polegających na odzysku energii zawartej w odpadach w
instalacjach służących do termicznego przekształcania odpadów.
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4.9.Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010
proponuje się zastosowanie następujących działań zmierzających do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
− likwidację
ewentualnie powstających dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na
terenie gminy Czyże,
− budowę regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów z uwzględnieniem stacji
przeładunkowych,
− promowanie opakowań ulegających biodegradacji,
− rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków, głównie oczyszczalni biologicznych,
zwłaszcza na terenach z zabudową rozproszoną .

4.10. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w
zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
Zarząd Województwa Podlaskiego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2010
proponuje następujące sposoby postępowania z
poszczególnymi rodzajami odpadów. Poniżej przedstawiono rozwiązania dotyczące odpadów
powstających na terenie gminy Czyże.

4.10.1.Odpady komunalne

−

−
−

Kontrola Gminy, sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc
prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, podawanych odzyskowi oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Wprowadzenie wymogu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
- odpady zielone z ogrodów i parków,
- papier i tektura,
- opakowania ze szkła bezbarwnego,
- opakowania ze szkła kolorowego,
- tworzywa sztuczne,
- metale,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-przeterminowane leki,
- chemikalia,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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- odpady budowlano – remontowe.
Pozostałe odpady mogą być zbierane jako odpady zmieszane.
W celu maksymalnego zwiększenia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku,
należy:
- symulować rozwój rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce
wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu
terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i
recyklingu,
- promować produkty wytwarzane z materiałów odpadowych poprzez działania
promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,
- zapewnić odpowiednie moce przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów w celu przetwarzania wszystkich odpadów wytwarzanych na analizowanym terenie,
− promować termiczne i biologiczne metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów z
jednoczesnym zmniejszeniem ilości odpadów unieszkodliwianych za pomocą
składowania.

4.10.2. Odpady medyczne i weterynaryjne
- określenie jednolitego systemu zbierania , w tym magazynowania odpadów medycznych w
placówkach służby zdrowia,
− rozbudowa systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych leków,
− ewidencjonowanie ilości i sposobów postępowania z odpadami z profilaktyki
weterynaryjnej.

4.10.3.Odpady zawierające azbest
1. realizacja i monitoring Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

4.10.4 Odpady z budowy, remontów, demontażu obiektów budowlanych
− rozbudowa selektywnej zbiórki odpadów tego rodzaju,
− zwiększenie przetwarzania oraz odzysku tych odpadów,

− kontrola właściwego postępowania z tymi odpadami.

4.10.5.Komunalne osady ściekowe
− zmniejszenie ilości osadów ściekowych składowanych przez promowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków,

− kontrola jakości komunalnych osadów ściekowych stosowanych w rolnictwie.

4.10.6.Odpady opakowaniowe
−
−

rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i ich odzysku,
monitorowanie osiąganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

4.10.7. Zużyte opony
Działaniami zmierzającymi do właściwej gospodarki tego rodzaju odpadami zgodnie z
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 są:
− kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami , w szczególności podmiotów
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−

zajmujących się naprawą i wymianą opon,
rozbudowa systemu zbierania zużytych opon.

4.10.8. Zużyte baterie i akumulatory
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 20072010 w celu prawidłowej gospodarki tymi odpadami należy:
− rozwinąć system zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
− przeznaczać część środków finansowych pochodzących z opłat produktowych na zakup
pojemników do selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów.

4.10.9. Unieszkodliwianie odpadów
Obecnie na terenie gminy Czyże istnieje gminne składowisko odpadów w miejscowości
gminnej. Koniec eksploatacji składowiska przypada na 31.12.2009 roku. Obecnie
opracowywany jest program i harmonogram rekultywacji składowiska odpadów.
Jak wynika z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego,
gmina Czyże należała będzie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dubiażynie. Do
ZZO przyporządkowane zostały gminy:
 Miasto Hajnówka
 Gmina Białowieża
 Gmina Czeremcha
 Gmina Czyże
 Gmina Dubicze Cerkiewne
 Gmina Hajnówka
 Miasto i Gmina Kleszczele
 Gmina Narew
 Gmina Narewka
 Gmina Bielsk Podlaski
 Miasto Bielsk Podlaski
 Gmina Boćki
 Miasto Brańsk
 Gmina Brańsk
 Gmina Orla
 Gmina Rudka
 Gmina Wyszki
 Miasto Siemiatycze
 Miasto i Gmina Drohiczyn
 Gmina Dziadkowice
 Gmina Grodzisk
 Gmina Mielnik
 Gmina Milejczyce
Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów powstanie na
terenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej i Dorzecza Bugu w miejscowości
Dubiażyn. ZZO wspierany będzie funkcjonowaniem instalacji pomocniczych w Hajnówce i
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Siemiatyczach. Dnia 25.02.2009 roku podpisana została umowa między Gminą Miejską
Hajnówka, a gminą Czyże oraz innymi gminami Regionu Puszczy Białowieskiej
porozumienie w sprawie dostarczania w przyszłości odpadów do ZZO w hajnowskiej
dzielnicy Poryjewo. Odpady docelowo będą wywożone do ZZO w Dubiażynie.

Rozdział V
Planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami
w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
Działania krótkookresowe
I. Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną, selektywną zbiórką odpadów. W
tym celu należy zmobilizować gospodarstwa domowe do podpisania indywidualnych umów
na wywóz odpadów komunalnych lub w przypadku zbiórki w kontenery KP- 7 należy
zaopatrzyć mieszkańców w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Zapis o konieczności
podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów z terenu indywidualnych
posesji powinien znaleźć się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Czyże. W przypadku braku takiej umowy gmina z urzędu wydając decyzję ustali
obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
Działanie wdrażania zorganizowanej, selektywnej zbiórki odpadów należy rozpocząć od
szerokiej akcji edukacyjnej na temat negatywnych skutków niezorganizowanej zbiórki
odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych występujących w rolnictwie tj. worki
po nawozach, puszki po środkach ochrony roślin, odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych ( np. przeterminowane leki).Akcja edukacyjna powinna
uświadamiać o konieczności selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów i o możliwości
przekazania tych odpadów jednostce zajmującej się wywozem odpadów komunalnych na
terenie gminy.
Należy jednocześnie utworzyć w miejscowościach, w których mieszkańcy mniej
chętnie podpisują indywidualne umowy na wywóz odpadów gminne punkty gromadzenia
odpadów. Przy lokalizacji tego rodzaju punktów należy brać pod uwagę koszty dostarczania
odpadów i surowców odpadowych. Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Czyże
może opierać się na:
 Kontenerach KP – 7 – podzielonych na komory poszczególnych rodzajów surowców,
można w nich stosować dodatkowe komory na worki po nawozach sztucznych i
innych odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych
 Zbiórka w oparciu o małe pojemniki 100 – 120 litrowej (jeden pojemnik na każdy z
surowców). Zestaw takich pojemników powinien znajdować się na każdej posesji, jest
to sposób stosunkowo drogi.
 Zbiórka w oparciu o worki plastikowe o pojemności 120 – 160 litrów. Zestaw worków
do selektywnej zbiórki surowców (jeden worek oznaczony nadrukiem do każdego z
surowców) powinien znajdować się na każdej posesji. Jest to sposób tani i może być
bardzo skuteczny, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia worków przed
zwierzętami gospodarskimi.
Jednocześnie ze względu na konieczność osiągnięcia 100 % wskaźnika objęcia
mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów należy wydawać decyzje administracyjne
obligujące do podpisywania umów na wywóz odpadów z indywidualnych posesji.

27

W związku z koniecznością ograniczania składowania ilości odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji należy zwracać szczególną uwagę na edukację ekologiczną na
temat selektywnej zbiórki odpadów tego rodzaju wśród mieszkańców gminy. Akcja taka
powinna opierać się na druku plakatów, ulotek, folderów, spotkaniach z mieszkańcami gminy.
Koniecznym jest również informowanie mieszkańców gminy poprzez sołtysów oraz poprzez
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń o konieczności utylizacji padłych zwierząt
w
wyspecjalizowanej firmie, posiadającej podpisaną umowę z Urzędem Gminy. Jednocześnie
Władze gminy powinny stwarzać zachęty ekonomiczne w celu sprawniejszego wdrażania
systemu selektywnej zbiórki odpadów
Są to: organizacja konkursów ekologicznych z
nagrodami oraz prowadzenie akcji pilotażowych o lokalnym zasięgu ( szkoły, wytypowane
miejscowości, ulice ).
W ramach szeroko podjętej akcji edukacyjnej można przeprowadzić
- konkursy np.: na zbiórkę surowców wtórnych wśród mieszkańców domów
jednorodzinnych i w szkołach
− konkursy wiedzy ekologicznej i plastycznej dla dzieci i młodzieży poświęcone racjonalnej
gospodarce odpadami.
Akcja edukacyjna powinna zawierać również informację
na temat zakazu
składowania odpadów stałych oraz wylewaniu nieczystości płynnych na dzikich wysypiskach
śmieci.
Jej uczestnicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu łamania prawa i możliwości
poniesienia konsekwencji karnych w związku z nielegalnym składowaniem odpadów.
II. Co prawda na dzień sporządzania GPGO na terenie gminy Czyże brak jest
zlokalizowanych „ dzikich „ wysypisk odpadów, niemniej jednak ze względu na fakt, iż nie
wszystkie gospodarstwa domowe mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych
istnieje realne zagrożenie powstawaniem miejsc nielegalnego składowania odpadów. Dlatego
konieczne jest monitorowanie okolicznych lasów, rowów i innych miejsc gdzie wysypiska
takie mogły by powstać. Zadaniem równoległym powinna być szeroka akcja edukacyjna na
temat zakazu składowania odpadów „ na dziko „
III. Jednocześnie należy utworzyć system zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających
ze strumieniem odpadów komunalnych ( np. przeterminowane leki itd.), jak i odpadów
niebezpiecznych powstających w rolnictwie. Zbiórka taka może opierać się o kontener KE- 7,
ustawiony w miejscu publicznym, najlepiej w miejscowości gminnej. W mniejszych
miejscowościach na terenie gminy należy rozdysponować mniejsze 120 litrowe pojemniki do
zbiórki odpadów niebezpiecznych. Sposób zbiórki
odpadów niebezpiecznych należy
również ustalić z podmiotami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych na terenie
gminy .Proponuje się wspólną akcję Urzędu Miejskiego z aptekami i punktami aptecznymi
na terenie gminy. W jej wyniku mieszkańcy gminy mieliby możliwość „zdawania „
przeterminowanych leków do aptek i punktów aptecznych.
IV. Należy przeprowadzić akcję edukacyjną odnośnie budowy i wykorzystania kompostowni
przydomowych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym. Tym bardziej należy
nakłaniać mieszkańców gminy do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, że
kompostownie nie wymagają dużych nakładów, a problem odpadów biodegradowlanych jest
dość istotny w całym systemie prawidłowej gospodarki odpadami .
V. Przeprowadzenie zorganizowanej zbiórki zużytego sprzętu AGD i odpadów
wielkogabarytowych. Zbiórka odpadów tego rodzaju powinna być przeprowadzana co
najmniej 2 razy w roku. Wcześniej należy poinformować i poinstruować mieszkańców
odnośnie rodzaju zbieranych odpadów, sposobu ich przechowywania na terenie gospodarstw
oraz sposobu i harmonogramu odbioru. Zaleca się, by mieszkańcy wystawiali zebrane w
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workach odpady przed posesje, przy ulicy stanowiącej trasę przejazdu pojazdu odbierającego.
VI. Zorganizowanie zbiórki odpadów budowlanych. W tym celu należy poinformować
mieszkańców gminy o konieczności selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów i o
możliwości przekazania „ na telefon” odpadów firmie wywozowej.
VII Utworzenie systemu gromadzenia odpadów opakowaniowych. Zbiórka tego rodzaju
odpadów opierać się może o wystawiane w każdej miejscowości kontenera KP- 7 w którym
gromadzone byłyby odpady opakowaniowe. Alternatywą, zapewne skuteczniejszą jest
utworzenie punktu skupu surowców wtórnych w miejscowości gminnej Czyże. Działanie
takie byłoby zapewne mobilizujące dla mieszkańców gminy, którzy odczuwaliby
ekonomiczny efekt selektywnej zbiórki odpadów.
VIII Monitoring Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na Terenie
Gminy Czyże .
IX Tworzenie i udział gminy Czyże w ponadgminnym Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów w Dubiażynie.
Działania długookresowe
Kontynuacja działań krótkookresowych
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Rozdział VI
Źródła finansowania Planu Gospodarki Odpadami
W rozdziale tym przedstawiona jest jedynie propozycja
niezbędnych działań
zmierzających w kierunku osiągnięcia celów zawartych w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami, konieczne terminy ich osiągnięcia i źródła ich finansowania. Zadania te mogą być
modyfikowane po uprzednim uzgodnieniu z Radą Gminy Czyże.
Tabela 11
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI
Rok
L realizac
p. ji
1.

Nazwa zadania

2009 Aktualizacja gminnego planu
gospodarki odpadami

Koszt w PLN Jednostka
Źródła
odpowiedzialn finansow
a
ania
3000
--------

Gmina

Budżet
gminy

Gmina

Budżet
gminy

Gminy
należące do
ZZO w
Dubiażynie

Budżety
stowarzy
szonych
gmin,
fundusze
struktural
ne

2. 2009

Opracowanie raportu z wykonania
gminnego planu gospodarki odpadami

3

20092012

Tworzenie i udział gmin w strukturach
ponadgminnych do realizacji
regionalnego zakładu
zagospodarowania odpadów –
utworzenie ZZO w Dubiazynie

4

Zadanie Kontrola stanu zawieranych umów
ciągłe
przez właścicieli nieruchomości z
firmami prowadzącymi działalność w
zakresie odpadów komunalnych

-------

Gmina

Budżet
gminy

5

Zadanie Edukacja ekologiczna mieszkańców
ciągłe
gminy dotycząca prawidłowej
gospodarki odpadami – druk ulotek,
plakatów, spotkania z mieszkańcami

1000 rocznie

Gmina

Budżet
gminy

6

20092012

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w
5 000 rocznie
kolorowe worki do selektywnej zbiórki
odpadów

Gmina

Budżet
gminy,
budżet
mieszkań
ców

7

20092012

Utworzenie gminnych punktów
selektywnej zbiórki odpadów w
centrach wsi

Gmina

Budżet
gminy

8

20092012

Wdrażanie i monitoring Programu
usuwania wyrobów zawierających
azbest

Gmina

Budżet
gminy

125 000 000

30 000 rocznie

Brak danych

30

9

20092012

Gmina

Budżet
gminy

Zakup kontenera KE-7 w celu
wprowadzeni selektywnej zbiórki
odpadów niebezpiecznych

7 000

10 20092012

Ustawienie pojemnika 60 litrów w
porozumieniu z Ośrodkiem Zdrowia w
celu zbiórki odpadów medycznych

3 500 rocznie

11 2008. 2012

Edukacja ekologiczna na temat
możliwości budowy przydomowych
kompostowników i możliwości
rolniczego wykorzystania osadów
ściekowych

1500 rocznie

Gmina

Budżet
gminy

12 20092012

Zorganizowanie systemu zbiórki
odpadów opakowaniowych przez
ustawienie kontenera do zbiórki tych
odpadów lub zorganizowanie punktu
skupu surowców wtórnych

8 000

Gmina

Budżet
gminy

13 20092012

Zorganizowanie i promowanie akcji
Brak danych
zbiórki odpadów wielkogabarytowych i
zużytego sprzętu AGD 2 razy do roku

Gmina

Budżet
mieszkań
ców
gminy

14 20092012

Kontrola ewentualnego istnienia
dzikich wysypisk odpadów

Brak danych

15 20092012

Wydawanie decyzji w sprawie
usuwania odpadów z miejsc na ten cel
nieprzeznaczonych

Brak danych

Gmina

Budżet
gminy

16 20092012

Zorganizowanie zbiórki odpadów
budowlanych

Brak danych

Gmina

Budżet
gminy

17 20092012

Rekultywacja składowiska odpadów w 160 000
Czyżach

Gmina

Budżet
gminy,
środki
pomoco
we

Gmina,
Budżet
Właściciele
gminy
aptek, Ośrodek
Zdrowia

Gmina,

Budżet
gminy
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Rozdział VII
Monitoring Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Nadzór nad wdrożeniem Gminnego Planu Gospodarowania Odpadami powinny
sprawować:
1. Gmina, która zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r (.Dz. U.z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) o
utrzymywaniu czystości i porządku w gminie:
− Ma obowiązek egzekwować od właścicieli nieruchomości zachowanie porządku i
czystości na posesjach gospodarstw domowych;
− Ma za zadanie wdrażać racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi,
− Ma za zadanie monitorować istnienie „dzikich” składowisk odpadów i karać tworzących
je mieszkańców gminy,
− Ma obowiązek koordynowania wspólnie ze szkołami działania związane z edukacją
ekologiczną,
− Ma dbać i poprawiać stan gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy,
Jednocześnie w artykule 14 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr
39, poz. 251 ) ustęp 12 b ustawodawca określił, iż sprawozdanie z realizacji planu gospodarki
odpadami powinno być sporządzane w okresie dwóch lat kalendarzowych, według stanu na
dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres .Zgodnie z artykułem 14 ustęp 13, pkt 1
określono, że sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ
wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy oraz zarządowi powiatu w terminie do dnia 31.
03 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

7.1. Wybrane wskaźniki monitorowania Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

1

Masa odpadów wytworzonych ogółem

Mg

2

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi

%

3

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu

%

4

Odsetek mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów

%

5

Odsetek mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką odpadów

%

6

Masa zebranych odpadów komunalnych

Mg

7

Masa odpadów zebranych selektywnie

Mg

8

Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne

Mg

9

Odsetek masy odpadów zebranych selektywnie poddanych składowaniu

%

10

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na Mg

32

składowisku
11

Masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych

Mg

12

Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi

%

13

Odsetek

wytworzonych

odpadów

niebezpiecznych

składowanych

bez %

przetwarzania
14

Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych

Mg

15

Odsetek wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio %
wykorzystywanych w rolnictwie

16

Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów

Mg

17

Masa zebranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Mg

18

Masa zebranych wycofanych z eksploatacji pojazdów

Mg

19

Masa opakowań wprowadzonych na rynek wraz z produktami

Mg

20

Masa opakowań ze szkła wprowadzonych na rynek wraz z produktami

Mg

21

Masa opakowań z tworzyw sztucznych

wprowadzonych na rynek wraz z Mg

produktami
22

Masa opakowań z papieru i tektury

wprowadzonych na rynek wraz z Mg

produktami
23

Poziom odzysku odpadów opakowaniowych- ogółem

%

24

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych – ogółem

%

25

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła

%

26

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

%

27

Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury

%

Źródło : Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata
2007-2010
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ROZDZIAŁ VIII
Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 40 Ustawa prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150)
odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć wyłącznie projektów polityk, strategii,
planów lub programów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach wcześniej
przyjętych dokumentów albo dotyczących obszarów w granicach jednego powiatu.
Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowy dokument obejmuje swym zasięgiem jedynie obszar
jednej gminy nie przeprowadzano postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko.
Możliwy wpływ planowanych przedsięwzięć na środowisko.
Biorąc pod uwagę rodzaj planowanych przedsięwzięć należy stwierdzić, że zakładane do
wykonania zadania będą miały jedynie pozytywny wpływ na środowisko. Po ich
zrealizowaniu wszyscy mieszkańcy objęci będą zorganizowaną zbiórką odpadów. Część
odpadów przeznaczona będzie do odzysku, część zebrana jako zmieszane odpady komunalne
przeznaczona będzie do składowania na składowisku odpadów poza gminą.
Uregulowana zostanie gospodarka odpadami niebezpiecznymi powstającymi w strumieniu
odpadów komunalnych, odpadami wielkogabarytowymi, odpadami AGD.
Wykonując zadania zawarte w GPGO w sposób bezpieczny dla ludzi i społeczeństwa
zagospodarowane zostaną również odpady zawierające azbest.
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ROZDZIAŁ IX
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Podstawą do stworzenia tego dokumentu jest Ustawa z 27.07.2001 r. o odpadach (
Dz.U.z 2007r. Nr 39, poz 251), która nakłada na gminy obowiązek sporządzenia do
30.06.2004 r. pierwszego Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, a następnie jego
aktualizację nie rzadziej niż co 4 lata.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 13. 03.2006 zmieniającym
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami „ Gminny plan
gospodarki odpadami, obejmujący wszelkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności
odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady
niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych określa:
1) aktualny stan gospodarki odpadami w tym :
a) rodzaj , ilość i źródła powstawania odpadów,
b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku
c ) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
d ) istniejące systemy zbierania odpadów,
e ) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,
f ) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
g ) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające
podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami, obszar,
dla którego sporządzany jest plan gospodarki odpadami, w szczególności położenie
geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe,
hydrogeologiczne, hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki
odpadami ;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze
zmian demograficznych i gospodarczych
3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia
4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami , w tym :
a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
b ) działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania
na środowisko,
c ) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów
5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz instytucje odpowiedzialne za ich
realizację ;
6 ) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych
celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchomienia środków finansowych i ich źródeł;
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7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami
„
W układzie administracyjnym gmina Czyże leży w południowo – wschodniej części
województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim.
Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji
Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz
Mezoregionie Równiny Bielskiej. Od południowego wschodu graniczy z gminą Dubicze
Cerkiewne, od południowego zachodu z gminą Orla, od północy z gminą Narew, od wschodu
z gminą Hajnówka i od zachodu z gminą Bielsk Podlaski.
Miejscowość Czyże jest siedzibą gminy. Gmina podzielona jest na 18 sołectw / 23
miejscowości/. Według stanu na dzień 31.12.2007 roku gminę zamieszkiwało 2470 osób.
Sołectwa gminy Czyże:
19. Czyże
20. Hukowicze
21. Kamień
22. Klejniki I
23. Klejniki II
24. Kojły
25. Kuraszewo
26. Lady
27. Leniewo
28. Łuszczę
29. Morze
30. Osówka
31. Podrzeczany
32. Rakowicze
33. Sapowo
34. Szostakowo
35. Wólka
36. Zbucz
Gmina leży na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Narwi. Obszar ten na
terenie gminy zajmuje 60 ha.
Brak jest tu znaczących podmiotów gospodarczych. Głównym kierunkiem działalności jest
drobna działalność wytwórcza związana głównie z przetwórstwem drewna oraz drobna
działalność handlowa i usługowa.
Oceniając stan gospodarki odpadami na terenie gminy Czyże należy stwierdzić, że nie
jest ona w pełni zorganizowana. Powodem jest przede wszystkim: marginalna ilość odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie „ u źródła”, brak systemu selektywnej zbiórki odpadów
niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych, zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych. Problemem jest również sposób
przeprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Do tego celu przeznaczonych jest jedynie 48
pojemników o pojemności 1100 l poustawianych w centrach wsi. Nie jest natomiast
prowadzona selektywna zbiórka odpadów w oparciu o przeznaczone do tego celu worki bądź
kolorowe pojemniki ustawione na indywidualnych posesjach . Zmieszane odpady komunalne
zbierane są w pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l, 660 l , 770 l ,1100 l
Bardzo istotnym problemem z punktu widzenia prawidłowej gospodarki odpadami jest
selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, które to odpady zajmują znaczące miejsce
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Dlatego konieczne są działania gminy: kontrola
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ilości podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych z terenu indywidualnych posesji,
nakłanianie mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów czyli surowców „ czystych”,
nadających się do odzysku, akcji edukacyjnych na temat zagospodarowania odpadów
biodegradowalnych, które powinny być kompostowane i przeznaczane do celów rolniczych.
Kampanie takie mogą mieć zasięg gminny, jak również ponadgminny .
Mówiąc o selektywnej zbiórce odpadów należy wspomnieć o odpadach niebezpiecznych
powstających w strumieniu odpadów komunalnych, jak przeterminowane leki, odpady
powstające w rolnictwie – worki po nawozach, puszki po pestycydach. Pewnym
rozwiązaniem problemu jest utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
przez ustawienie kontenera np. . KE-7 specjalnie przeznaczonego do zbiórki tego rodzaju
odpadów. Jeżeli chodzi o przeterminowane leki rozwiązaniem jest natomiast współpraca
Władz gminy z właścicielami aptek, w których mieszkańcy mogliby zostawiać
przeterminowane leki.
Następnym zadaniem wdrażanie i monitoring
Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie gminy Czyże. Gmina posiada dokładną inwentaryzację
wyrobów oraz prowadzi bazę danych tego rodzaju wyrobów. Odpady tego typu nie mogą w
sposób niekontrolowany trafiać do środowiska. Dlatego konieczna jest edukacja ekologiczna
mieszkańców gminy na temat szkodliwości azbestu, jak również uświadomienie
konsekwencji w tym prawnych związanych z wrzucaniem wyrobów zawierających azbest w
miejsca przypadkowe – do lasów, rowów.
Problematycznym jest sposób postępowania z odpadami po roku 2009, w którym to
zamknięte zostaną wszystkie składowiska odpadów nie spełniające wymogów Unii
Europejskiej. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dubiażynie zgodnie z WPGO powstać
ma około roku 2012, tak więc w latach 2009-2012 na terenie województwa podlaskiego
działać będzie 37 składowisk odpadów.
Fakt, iż na terenie województwa podlaskiego tylko 37 składowisk będzie miało
możliwość przyjmowania odpadów może spowodować niechęć właścicieli tych składowisk
do przyjmowania odpadów z zewnątrz oraz podniesienie stawki za przyjmowanie jednostki
odpadów. Może to mieć również swój wydźwięk w gminie Czyże, która nie będzie posiadała
własnego czynnego składowiska, w związku z powyższym podmiot uprawniony do
odbierania odpadów komunalnych w sposób znaczący może podnieść stawki za wywóz
odpadów z indywidualnych posesji.
Realizując przedstawione w niniejszym opracowaniu zadania zapewne przyczynią się
do pewnego usprawnienia gospodarki odpadami na terenie gminy oraz spowodują realizację
celów w dokumentach najwyższego rzędu – Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz
Polityce Ekologicznej Państwa.
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