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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) odpadów komunalnych. 

Na terenie Gminy Miedźno nie występują instalacje, które mogłby przetwarzać odpady.  
W związku z powyższym odpady wymagające przetworzenia w 2021 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 mechanicznego przetwarzania odpadów Dobra Energia , ul. 
Głowackiego 87, 28-300 Jędrzejów 

• Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o, ul. Podmiejska 53, 42-400 
Zawiercie 

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 

• IT.O. Ś. Sp. z o. o. Składowisko odpadów w Lipiu Śląskim ul. Cegielniana 22, 42-700 
Lipie Śląskie 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie Sobuczyna 
ul. Konwaliowa 1, 42-262 Wrzosowa 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

• Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

• Wykup pojemników na odpady komunalne 

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) Łączny koszt odbioru odpadów od mieszkańców oraz funkcjonowania GPSZOK –  
     1 481 224,07 zł. 

2) Koszty administracji systemu – 109 622,22 zł. 
3) Koszt dzierżawy pojemników na odpady komunalne – 111 565,70 zł. 
4) Łączna kwota zaległości w wpłatach mieszkańców – 270 736,56 zł. 
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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 – 7563 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 – 6384 osoby. 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 
ust. 6-12; 

Jeden właściciel nieruchomości. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

Odebrane u źródła 

Kod odpadu Masa [Mg] 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 87,8 

16 01 03 Zużyte opony 26,88 

15 01 07 Opakowania ze szkła 259,21 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 100,96 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 28,9 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 591,83 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 5,86 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 979,2 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 23,74 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 300,58 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 19,52 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,189 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 10,285 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 
składniki5) 2,904 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,669 
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PSZOK 
  

Kod odpadu Masa [Mg] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 5,78 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

0,82 

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 0,96 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,04 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

1,18 

16 01 03 Zużyte opony 1,14 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 14,24 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

2,32 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

26,47 

20 01 11 Tekstylia 0,32 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 6,76 

 

Łącznie odebrano z terenu całej gminy 2501,557 Mg odpadów komunalnych. 

7. 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 - 979,200 Mg 
2) Łączna masa bioodpadów stanowiących odpady komunalne - 300,580 Mg 
3) Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych, przekazanych do składowania: 

• Łączna masa odpadów frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm - 208,936 Mg 

• Łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm - 86,852 Mg 

• Łączna masa odpadów całego strumienia odpadów - 295,788 Mg 

8. Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych. 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
komunalnych [%] - 61 
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9. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Miedźno 
przekazanych do termicznego przekształcania wyniosła w 2021 roku 28,02 Mg.  
W związku z powyższym stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do 
termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na 
terenie gminy wynosi 1,12 %. 


