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komunalnymi na terenie Gminy
Knyszyn za20l6 r.

イう
だ
多

Knyszyn,kwieciei 2017

Wstep.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i

porz4dku

w

gminach (Dz. U.

z 2016r. poz. 250), jednym z

zadan Gminy jest dokonanie

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji mo2liwoSci
technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi a

tak2e potrzeb inwestycyjnych zwiqzanych

koszt6w poniesionych

w zwiqzku z

z

gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i

Ma on teL na celu dostarczenie liczby
mieszkafc6w, liczby wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rzy nie wykonuj4 obowi4zk6w
unieszkodliwianiem odpadow komunalnych.

wynikaj4cych z ustawy, ilo6ci odpad6w komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

a

takze ilosci zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych odbieranych z teren6w

gminy oraz powstaj4cych z przetwarzania odpad6w komunalnych pozostaloSci z sortowania i

pozostaloSci

z

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpad6w komunalnych

przeznaczonych do skladowania.

Poniasza analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Knyszyn od 1 stycznia2016r. do

3l

grudnia 2016r.

■■

Zaeadnienia os6lne.

l.

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zgodnie z ustaw4 o utrzymaniu czystoSci i porz4dku

w

gminach, odbi6r odpad6w komunalnych

i

ich zagospodarowanie od wlaScicieli

nieruchomoSci zamieszkalych realizowane bylo przez frmg ,,ASTWA" Sp. z o. o., ul.

Kombatant6w

4"

15-102 Bialystok. Firma zostala wybrana

w trybie przetargu

nieograniczonego. Umowa zostala zawarta na rok.
2.

Odbior odpad6w komunalnych

z nieruchomoSci niezamieszkalych

realizowa$

2

fnmy: ..ASTWA" Sp. z o. , ul. Kombatant6w 4, 15-102 Bialystok oraz MPO Sp. z o.o.
:ul. 42 Pulku Piechoty

48, l5-950 Bialystok.

ＯＪ

Na terenie Gminy Knyszyn przez caly 2016 rok funkcjonowal Punkt Selektywnej
Zbi6rki Odpadow Komunalnych (PSZOK) polozony w Knyszynie przy ul. Polnej. Do
punktu mieszkaricy mogli dostarcza6 nastgpuj4ce odpady:

a)

Zuz5ay sprzgt elektryczny

i

elektroniczny np.. sprzEt AGD

2ar6wki energooszczgdne, odtwarzacz"

*p',

kom6rkowe, drukarki i inne podobne sprzgty;
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i RTV,

Swietl6wki i

Zelazka, wiertarki, telefony

b)

ZuLyte opony

- opony z samochod6w

osobowych, motocykli, rower6w, w6zk6w

rowerowych i inwalidzkich, czterokolowc6w oraz przyczep do tych pojazdow;

c)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe np. stoly, krzesla, szafy, tapczany,l6ika,
pierzyny, meble, dywany, w6zki dziecigce, materace, rowery, zabawki duzych
rozmiar6w;

d)

Przeterminowane chemikalia, np. farby, kleje, lakiery, rozpnszczalniki, Srodki

po tych

ochrony roSlin oraz opakowania
czystoSci
o

do lazienek i kuchni, dezodoranty.

ryg inalnyc h

o

ZuLyle baterie i akumulatory;

0

Przeterminowaneleki;

g)
h)

Odpady zielone;

Odpady budowlane

i

Chemikalia muszq

pakowaniac h z etykiet1 umo Zliwiaj 4c4

e)

remont6w

substancjach, termometry, Srodki

i

ic

h ide ntyfi kacj

byi

w

g;

rozbi6rkowe stanowi4ce odpady komunalne, pochodz1ce z

innych rob6t budowlanych wykonywanych we wtasnym zakresie, na

wykonanie ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg, lub na

wykonanie kt6rych nie jest wymagane zgloszenie do administracji budowlanoarchitektonicznej
4.

Pojemniki na zulyle baterie znajduj4 sig r6wniez w obiektach u?yteczno5ci publicznej

tj. lJrzEd Miejski w Knyszynie, ZSO w Knyszynie, ZS w Kalinowce KoScielnej i
Knyszyriski OSrodek Kultury.
5.

Pojemniki na przeterminowane leki znajduj4 sig r6wnie? w Aptekach w Knyszynie

przy ul. Goni4dzkiej

i

Grodzieriskiej oraz

w

oSrodkach zdrowia

w

Knyszynre i

Kalin6wce KoScielnej.
6.

We wrzeSniu 2016r. we wszystkich miejscowoSciach gminy zostala zorganizowana

mobilna zbi6rka odpadow

tj.:

meble

i

odpady wielkogabarytowe, zuzfry sprzgt

elektryczny i elektroniczny oraz opony.
7.

Odpady zielone, przez kt6re rozumie sig odpady komunalne stanowi4ce czgSci roSlin

pochodz4cych

z pielggnacji teren6w zielonych, oraz

roSlinne odpady kuchenne

-

mieszkaricy mogli kompostowad we wlasnym zakresie, przekazywa6 przedsigbiorcy
odbieraj4cemu odpady komunalne lub dostarczac we wlasnym zakresie do PSZOK.

Ocena mo2liwoSci technicznvch

i

orsanizacvinvch Gminv

gospodarowania odpadami komunalnvmi.
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w

zakresie

l.

Mo2liwoS6 przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w
zielonych oraz pozostaloSci z sortowania odpadtiw komunalnych przeznaczonych
do skladowania.

Na terenie Gminy Knyszyn nie ma moZliwoSciprzetwarzania odpad6w komunalnych.
Odpady zebrane nieselektywnie oraz odpady zielone przekazywane byly do instalacji
Processing Pure Home Sp. z o. o. Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami, ul.

Sp6ldzielcza 36, Studzianki, 16-010 Wasilkow oraz do Zakladt Utylizacji Odpadow

Komunalnych Hryniewicze,16-061 Juchnowiec KoScielny Przedsigbiorstwo Uslugowo
Handlowo

2.

-

Produkcyjne ,,LECH" Sp.

,

-

o. o., ul. Kombatant6w 4,15-l l0 Bialystok).

Liczba mieszkaric6w.

a)
b)

Liczba mieszkaric6w zameldowanych nadzieh3l.l2.20l6 r. wynosila 4782 osob.

Liczba os6b zamieszkalych na terenie Gminy Knyszyn zgodnie ze zlohonymi
deklaracjami wynosi 3 017 os6b.

c) Z

pov,rylszego wynika, 2e 1765 os6b zameldowanych nie mieszka na stale na

terenie gminy Knyszyn.

I 159 deklaracji

d)
e)

Gminnym systemem objgto 3 017 os6b, zlozono

0

IloS6 nieruchomoSci zamieszkalych nie prowadz4cych selekcji odpad6w

Ilo56 nieruchomoSci zamieszkalych prowadz1cych selekcjg odpad6w

g) IloSi

nieruchomoSci zamieszkalych kompostuj4cych bioodpady

kompostowniku

h)

- I 062
-

97

we wlasnym

- 820

- 339
administracyjnych w celu ustalenia

IloSi nieruchomoSci zamieszkalych przekazuj4cych bioodpady

i) W 2016 r.

nie prowadzono postgpowari

wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

poprawienia deklaracji zostalo wezwanych

Do

32 wlaScicieli

zNohenia

lub

nieruchomoSci

zamieszkalych.

3.

Liczba wlaScicieli nieruchomoSci, kt6rry nie zawarli umowy, o kt6rej mowa w

art.6 ust.

1.

W 2016 roku wlaSciciele nieruchomoSci, kt6rzy pozbywaj4 sig z terenu nieruchomoSci
nieczystoSci cieklych, oraz wlaSciciele nieruchomoSci, ktorzy nie s4 obowi4zani do

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
wykonuj4c obowi4zek okreSlony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, sQ obowi4zani do
ponoszenia oplat
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udokumentowania w formie umowy korzystania z uslug odbioru

i zagospodarowania

odpad6w komunalnych.

Stwierdzono,2e nieczysto6ci plynne odbierane byly od 92 wlaScicieli nieruchomoSci,

natomiast odpady komunalne od 40 wlaScicieli nieruchomoSci niezamieszkalych,

ktorzy posiadaj4 zawarte umowy na odbi6r i zagospodarowanie odpad6w
komunalnych.

4.

Ilo56 odpad6w komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Kod odebranych
odpadow komunalnych

Rodzaj odebranych odpad6w
komunalnych

200301
150106
150102
150107
160103

Nieseqreqowane odpadv komunalne
Zmieszane od padv opakowa niowe
Opakowania z twozvw sztucznych
Opakowania ze szkla
ZuZyte opony
lnne nie wymienione frakcje zbierane
w spos6b selektvwnv

200199
200135・

Masa odebranych
odpad6w komunalnych
IMql
532,9
40,64
13,38
20,36
1,57
3,02

Zuttyte urzadzenia elektryczne i
elektroniczne inne nitt wymienione w

1,54

2001211200123

Odpady odebrane z punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych:
Kod zebranych
odpadow komunalnych

Rodzaj zebranych odpad6w
komunalnych

170101

Odpady betonu otaz gtuz betonowy z
rozbiorek i remont6w
Zmleszane odpady z budoⅥ ν

Masa zebranych
odpadOw komunalnych
「Mol
6,47

,

170904

remont6w i demonta2u inne n12
wyn∩

2,85

ienione w 17 09 01,170902i17

0903
1501 02

Opakowania z twozyw sztucznych

0,43

150107
200307

Opakowania ze szkla

0,93

Odpady wiel kogabarytowe

0,97

Rodzaj odebranych z obszaru gminy
nieczystoSci ciektych

BYTOWE
PRZEMYSttOWE

5.

‖
°
61個

柵 宙篤郡1甲
「

hy

6」

2002,5

45
IloS6 zmieszanych odpad6w komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostaloSci z

sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do skladowania odbieranych
z terenu Gminy.

W 2016 r. przekazano 3,074Mg odpad6w przezraczonych do skladowania.

IV. Oplatv z tvtulu eospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.: -

Wpty*y ztylulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 381 381,9721.

r.
Nadplaty na dzien 3l .12.2016 r .
ZalegloSci na dzieh3l.l2.20l6

slt'.

(r

38 738,30 zl.
8 035,93 z\.

Oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- umorzono 7 osobom nalqcznq kwotg

I 990,00 zl

- rozlohono na raty 3 osobom na kwotE

| 157,20 zl

Windykacja naleznoSci:
- wystawiono

l5l

upomnieri nal1cznqkwotg 44973,19 zl

- wystawiono 53 tytut6w wykonawczychnal4cznq kwotg 15 409,70 zl

V. Kosztv obsluei svstemu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

Koszty calkowite: 377 624.28 w tym:

l.

Odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych: 286 016,40 zl

2.

Koszty administracyjne: 91 607,88 zlw tym

a.
b.

wynagrodzenia pracownik6w wrazz pochodnymi (1,5 etatu)
szkolenia pracownik6w

- 896,0021

c. konserwacja programu komputerowego - 9 709,7821
d. prowizje, uslugi pocztowe - 3 504,0021
e. materialy biurowe - 1 643,5721
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-75

854,5321

