
 

Informacje o gospodarowaniu odpadami w gminie Orla 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439) informuje się, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego podmiotem odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Orla jest 
 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o w Hajnówce, z siedzibą: ul. Łowcza 4, 
 
17-200 Hajnówka. 
 

Pochodzące z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne zmieszane, bioodpady 
 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są 
 
zagospodarowywane przez Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  Zakład 
 
Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce. 
 

Do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 
 
właścicieli nieruchomości wpisane zostały 4 przedsiębiorstwa 

(http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/urzadgminy/rejestryewidencjeiarchiwa/rejestrdzialalnoscir 

egulowanejwzakresieodbieraniaodpadowkomunalnychodwlascicielinieruchomosci/). 
 

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać do pojemników 

znajdujących się w Szkole Podstawowej z d.n.j.b. w Orli oraz w Urzędzie Gminy Orla. 
 

Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w 

formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
 
i strzykawki, należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w 

Aptece, przy ul. Bielskiej 18A w Orli. 
 

W ramach mobilnego PSZOK – u w trakcie objazdowej zbiórki odpadów odbierane są: 
 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 

- tekstylia i odzież, 
 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 

- zużyte opony, 
 

- przeterminowane chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym opakowania po 

farbach, rozpuszczalnikach i olejach, opakowania po aerozolach, środkach ochrony roślin i 
 
nawozach, 
 

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Zbiórką nie są objęte: 
 
1) odpady remontowe i budowlane, powstające na skutek prac prowadzonych samodzielnie 

lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagające pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

zamiaru rozpoczęcia robót w Starostwie Powiatowym, takie jak np. ocieplenie elewacji, 

wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka budynku;  
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2) akumulatory wielkogabarytowe (z pojazdów mechanicznych), przeterminowane środki 

ochrony roślin i opakowania po środkach ochrony roślin służące produkcji rolnej w 

gospodarstwach rolnych, a także opony pochodzące z działalności gospodarczej w 

tym rolniczej (opony od maszyn, ciągników, samochodów ciężarowych itp.) . 
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można 

również pozostawić w sklepach zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego w zamian za zakup nowego. Odbiorem i utylizacją zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego zajmują się także wyspecjalizowane firmy. Poniżej wykaz 

podmiotów odbierających ww. sprzęt: 

1) ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA 

ul. Łopuszańska 95 

02-457 Warszawa 

tel. 22 375 92 60 

Bezpłatny Odbiór dużych elektrośmieci z domu 

tel. 22 22 333 00 

https://www.elektroeko.pl/#cut 

2) Mazur Electrorecycling Sp. z o.o. 

ul. Zimowa 1 

10-380 Olsztyn 

tel.+48 89 651 26 26, 

690 902 990 

e-mail: biuro@mazurelectrorecycling.pl 

3) RHENUS Data Office Polska 

Nadarzyn – Centrala 

Al. Katowicka 66 

05-830 Nadarzyn 

Infolinia: 801 013 014 

Tel. 22 331 23 31 

E-mail: 

info.data@pl.rhenus.com 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podaje się do wiadomości właścicieli 

gospodarstw rolnych wykaz podmiotów odbierających odpady powstające w gospodarstwach 

rolnych: 
 

1. Firmy odbierające opony rolnicze: 
 

1) Trans Południe Sp. z o.o. 
 

Podgrodzie 8b 
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39-200 Dębica 
 

tel. (014) 681 89 89, tel. 500 009 860; 
 

2) EKO-STAR Sp. z o.o. 

ul. Mariana Domagały 1 

30-841 Kraków 
 

tel. 601 414 481; 
 

3) Grupa RECYKL S.A. 

ul. Letnia 3 
 

63-100 Śrem tel. 

612 810 611; 
 

2. Firmy  zajmujące  się  odbiorem  folii  rolniczej,  siatki,  sznurka,  opakowań  po 
 

nawozach, worków typu Big Bag: 
 

1) IWO Janusz Adamczuk 
 

Ul. Jagiellońska 42 

17-120 Brańsk 
 

tel. 502 263 348, tel. 509 576 122; 
 

2) „Fol-Met” Skup Folii Złomu i Metali Kolorowych Krzysztof Urbanowicz 
 

Saki 2 
 

17-210 Narew 

Tel. 604 877 488 
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