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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. 

 

Na terenie Gminy Miedźno nie występują instalacje, które mogłby przetwarzać odpady.  

W związku z powyższym odpady wymagające przetworzenia w 2019 roku kierowane były 

do następujacych miejsc: 

 

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 

 BM Recykling ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie 

 

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. 

 

1) GPSZOK czyli Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

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,  
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 odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

 bioodpady, 

 odpady remontowo-budowlane, 

 odpady niebezpieczne, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 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 igieły i 

strzykawki, 

 zużyte baterie i akumulatory. 

 

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy Gminy Miedźno samodzielnie dostarczają do 

GPSZOK we wtorki w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowo dla odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

przewidziany jest kilka razy do roku odbiór bezpośrednio sprzed posesj. 

 

2) W 2019 roku Gmina Miedźno podpisała umowę na dzierżawę pojemników na odpady 

komunalne. Taka inwestycja zabezpieczyła mieszkańców przed sytuacją gdzie mogliby 

pozostać bez pojemników na odpady komunalne oraz zwiększyła atrakcyjność Gminy 

wśród firm odbierających odpady komunalne. W ramach umowy najmu Gmina płaci raz 

w miesiącu dzierżawcy za taką usługę, a koszty z tym związane są wliczone w stawkę 

opłaty, którą ponoszą mieszkańcy.  

W obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem okazałby się wykup przedmiotowych 

pojemników. 

 

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  – 1.252.909,82 zł. 

2) Koszty administracji systemu - 144178,95 zł. 

3) Zlecenie wydruku ulotek dla mieszkańców - 1005,55 zł. 

4) Koszt dzierżawy pojemników na odpady komunalne - 137816,07 zł. 

5) Łączna kwota zaległości w wpłatach mieszkańców - 271073,36 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 – 7648 osoby. 
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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 – 6434 osoby. 

 

 

5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

 

RODZAJ ODPADU MASA [MG] 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 11,0 

16 01 03 Zużyte opony 19,64 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

336,28 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 88,0 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 27,59 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne składniki) 

4,019 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 25,3 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 122,62 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,06 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

0,02 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 53,54 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 

06 

2,46 

15 01 07 Opakowania ze szkła 196,24 

15 01 04 Opakowania z metali 56,44 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 969,022 
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komunalne 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

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

3,961 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 

20 01 33 

0,018 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,394 

SUMA 1918,604 

 

 

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 - 969,022 Mg 

2) Łączna masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne - 122,620 Mg 

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

komunalnych, przekazanych do składowania: 

 Łączna masa odpadów frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm - 399,975 Mg 

 Łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm - 127,6320 Mg 

 Łączna masa odpadów całego strumienia odpadów - 545,7320 Mg 


