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1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z 

procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpaów komunalnych. 

 

Gmina Miedźno nie posida na swoim terenie mozliwości przetwarzania odpadów. Wszelkie 

odebrane w 2017 roku odpady  były przekazywane poniższym instalacjom: 

 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. 

Konwaliowa 1, 42-262 Wrzosowa 

 Instalacja MBP PZOM Strach Sp. z o. o Sp. k. ul. Przemysłowa 7, 42-274 

Konopiska 

 

2) Bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

 Instalacja MBP PZOM Strach Sp. z o. o Sp. k. ul. Przemysłowa 7, 42-274 

Konopiska 

 

3) Przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i 

pozostałości  

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpaów komunalnych (19 05 99 Inne niewymienione odpady oraz 19 12 12 Inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11): 

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna ul. Konwaliowa 

1, 42-262 Wrzosowa 

 Składowisko Odpadów w Lipiu Śląskim ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie 

 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

Gmina Miedźno dysponuje Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, czyli PSZOK zlokalizowany przy ul. Wł. Jagiełły 17 w Miedźnie stanowi 

miejsce zbiórki wszelkich odpadów, których nie należy umieszczać w pojemnikach na 

odpady tj.  

 odpady wielkogabaytowe, 

 zużyte opony, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 papier,  

 metale,  

 tworzywa sztuczne,  

 szkło,  

 odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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 bioodpady, 

 odpady remontowo-budowlane, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory. 

 

Możliwość przyjęcia wyżej wymienionych odpadów dostarczonych samodzielnie przez 

mieszkańców, istnieje w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w pierwsze 

soboty miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00. 

Jednocześnie odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny firma porządkowa odbiera kilka razy do roku, bezpośrednio sprzed posesji 

mieszkańców. 

 

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i 

nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

1) Koszt transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców 

oraz funkcjonowania GPSZOK – 502.231,68 zł. 

2) Koszty administracji systemu – 97.842,54 zł. 

3) Łączna kwota zaległości w wpłatach mieszkańców –  99.871,92 zł.   

 

 

4. Liczba mieszkańców. 

 

Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. zgodnie z danymi GUS – 7527 osoby. 

 

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z 

rejestru mieszkańców gminy – 7641 osoby. 

 

Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących 

ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia roku objętego 

sprawozdaniem – 6658 osoby. 
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5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

 

RODZAJ ODPADU MASA [MG] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 23,2 

16 01 03 Zużyte opony 27,2 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

84,1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 43,7 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki) 

4,3 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,1 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 20,3 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

1,3 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 129,2 

17 09 04 Zmieszane odpady zbudowy, remontów 

idemontażu inne niżwymienione w 17 09 01, 1709 02 i 17 

09 03 

2,22 

17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

23,2 

15 01 07 Opakowania ze szkła 156,1 

15 01 04 Opakowania z metali 4,6 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

695,7 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

2,6 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 

0,1 

10 01 01 Żużle, popiołypaleniskowe i pyły zkotłów  665,6 
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(z wyłączeniempyłów z kotłówwymienionych w 10 01 04 ) 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,3 

SUMA 1913,8 

 

 

6. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz 

przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

 

 

1) Łączna masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – 695,700 Mg 

2) Łączna masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne – 16,500 Mg 

3) Masia odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych, przekazanych do składowania: 

 Łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm – 58,200 Mg 

 

 


