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1. Wprowadzenie
1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania
Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.)
gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powstaje na
podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Głównym celem niniejszej analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych
Gminy Myszków w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych,
kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji
o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków
określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
Gminy Myszków, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Myszków za
rok 2018 zawiera:
1. Opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Myszków w 2018 roku.
2. Ilość zebranych oraz wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy
Myszków w 2018 roku.
3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania w roku 2018.
4. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
poszczególnych frakcji odpadów w 2018 roku.
5. Liczbę mieszkańców objętą systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Myszków w 2018 roku.
6. Analizę finansową systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Myszków w 2018 roku.
7. Potrzeby inwestycyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Myszków w latach 2019-2022.
8. Analizę porównawczą systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Myszków obejmującą okres 2013 – 2018.
9. Podsumowanie i wnioski.
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1.3. Podstawy prawne
Konieczność sporządzenia niniejszej analizy wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1
Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.).
Zakres przedmiotowej analizy określony został w art. 9tb ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy i pokrywa
się częściowo z zakresem rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które sporządzane jest przez gminę, na podstawie
art. 9q ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa w terminie
do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
Przy sporządzaniu niniejszej analizy opierano się także o poniższe akty prawne dotyczące
problematyki gospodarki odpadami:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. z 2017 poz. 2412).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167).
Wykorzystywano również poniższe dokumenty strategiczne:
 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022
Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu
gospodarki odpadami 2022.
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2022
Uchwała Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata
2016 – 2022 oraz Uchwała Nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego na lata 2016-2022.

1.4. Uchwały przyjęte przez Radę Miasta Myszków
Rada Miasta Myszków przyjęła następujące uchwały związane z systemem gospodarki
odpadami komunalnymi, które obowiązywały w 2018 roku:
 Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Myszków,
 Uchwała Nr VI/48/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 Uchwała Nr XIV/119/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty,
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Uchwała Nr XIV/120/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2. System gospodarowania odpadami
2.1. Źródła odpadów
W myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 992 t.j. z późn. zm.),
odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne na terenie Gminy Myszków powstają głównie w gospodarstwach
domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty
użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty
turystyczne, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy
ulicznych, zmiotki z dróg oraz placów.

2.2. Postępowanie z odpadami na terenie Gminy Myszków
Odpady komunalne z terenu Gminy Myszków odbierane są w postaci zmieszanej
i selektywnej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Myszków w 2018 roku prowadzona była selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów:
1) papier i tektura, (w tym opakowania z papieru i tektury),
2) metal,
3) tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych),
4) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
11) zużyte opony,
12) odpady zielone ulegające biodegradacji,
13) popiół z palenisk domowych,
14) odpady ulegające biodegradacji spożywcze w tym kuchenne,
15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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Odpady komunalne należy gromadzić w poniższych rodzajach urządzeń:
1) koszach ulicznych,
2) pojemnikach na odpady komunalne,
3) kontenerach,
4) workach.
W tabeli nr 1 przedstawiono sposób postępowania z poszczególnymi frakcjami odpadów
komunalnych na terenie Gminy Myszków.
Tabela 1. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych na terenie
Gminy Myszków w 2018 roku.
Kod i rodzaj
Lp.
Sposób postępowania
odpadów

1.

niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż trzy osoby - minimalna pojemność 120 l,
2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 7 osób - minimalna
pojemność łączna 240 l,
3) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób - minimalna
pojemność łączna 360 l,
4) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób - minimalna
pojemność łączna 480 l,
5) w przypadku większej ilości osób niż 15- właściciel
nieruchomości zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości
pojemniki o łącznej pojemności 720 l.
Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych – nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej, nie rzadziej
niż trzy razy w tygodniu w zabudowie wielolokalowej.

2.

3.

odpady z papieru i
tektury

Na terenie zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w pojemnikach
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER I TEKTURA”
przeznaczeniem na odpady papieru i tektury, w tym opakowania
z papieru i tektury. Na terenie zabudowy jednorodzinnej należy
gromadzić w przezroczystych workach koloru niebieskiego
oznaczonych napisem „PAPIER I TEKTURA” przeznaczeniem na
odpady papieru i tektury, w tym opakowania z papieru i tektury.
Minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do
gromadzenia odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi
120 l. Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do
PSZOK.
Częstotliwość
odbioru
odpadów
z
terenu
nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.

odpady tworzyw
sztucznych, metali
oraz opakowań
wielomateriałowych

Na terenie zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w pojemnikach
koloru żółtego oznaczonych napisem „TWORZYWA SZTUCZNE,
METAL” przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, w tym
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe,
oraz metalowe. Na terenie zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić
w przezroczystych workach koloru żółtego oznaczonych napisem
„TWORZYWA SZTUCZNE, METAL” przeznaczeniem na odpady
z tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania wielomateriałowe, oraz metalowe.
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Lp.

Kod i rodzaj
odpadów

Sposób postępowania
Minimalna pojemność worka przeznaczonego do gromadzenia
odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi 120 l.
Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.
Częstotliwość
odbioru
odpadów
z
terenu
nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.

odpady ze szkła

Na terenie zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w pojemnikach
koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem
na odpady szklane i odpady opakowaniowe ze szkła. Na terenie
zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w przezroczystych
workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”
z przeznaczeniem na odpady szklane i odpady opakowaniowe ze
szkła. Minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do
gromadzenia odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi
120 l. Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do
PSZOK.
Częstotliwość
odbioru
odpadów
z
terenu
nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu.

5.

odpady ulegające
biodegradacji

Na terenie zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w pojemnikach
koloru
brązowego
oznaczonych
napisem
„BIOODPADY”
z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji spożywcze
w tym
kuchenne
pochodzące
z resztek
pożywienia
oraz
w pojemnikach koloru szarego lub zielonego z napisem ODPADY
ZIELONE z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające
biodegradacji. Na terenie zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić
w pojemnikach koloru brązowego lub szarego oznaczonych napisem
„BIOODPADY” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji
spożywcze w tym kuchenne pochodzące z resztek pożywienia oraz
w zielonych
workach
z
napisem
ODPADY
ZIELONE
z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji.
Minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do
gromadzenia odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi
60 l.
W przypadku odpadów zielonych pochodzących z ogrodów, mogą być
one zagospodarowane poprzez kompostowanie w przydomowym
kompostowniku we własnym zakresie i na własne potrzeby.
Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji (nie zawierających odpadów pochodzenia
zwierzęcego) może odbywać się na terenie nieruchomości, na której
powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości.
Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.
Częstotliwość
odbioru
odpadów
z
terenu
nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych:
 odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie
w okresie od kwietnia do października w zabudowie
jednorodzinnej i nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie
od kwietnia do października w zabudowie wielolokalowej,
 odpady ulegające biodegradacji spożywcze w tym kuchenne nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie od
kwietnia do października nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu
w zabudowie wielolokalowej.

6.

przeterminowane
leki i chemikalia

Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.

4.
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Lp.

Kod i rodzaj
odpadów

Sposób postępowania

7.

zużyte baterie i
akumulatory

Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.
Ponadto, odpady można gromadzić w specjalnych pojemnikach
ustawionych w szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej.

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
świetlówki
8.
meble i inne odpady
wielkogabarytowe
zużyte opony
9.

10.

odpady budowlane i
rozbiórkowe

popiół paleniskowy

Odpady są odbierane od właścicieli nieruchomości w sezonowych
punktach selektywnego zbierania odpadów utworzonych przez
zarządzającego systemem gospodarki odpadami, w miejscach
i terminach zgodnych z harmonogramem podanym do publicznej
wiadomości oraz w stałym punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK). Odpady można również dostarczyć we
własnym zakresie do PSZOK.
Częstotliwość
odbioru
odpadów
z
terenu
nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz w roku.
Odpady właściciel nieruchomości winien gromadzić w osobnym
pojemniku własnym lub zamówionym u operatora.
Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.
Na terenie zabudowy wielolokalowej należy gromadzić w pojemnikach
metalowych w kolorze szarym oznaczonych napisem „POPIÓŁ”
z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych. Na terenie
zabudowy jednorodzinnej należy gromadzić w pojemnikach lub
workach w kolorze czarnym lub szarym oznaczonych napisem
„POPIÓŁ” z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych.
Minimalna pojemność worka przeznaczonego do gromadzenia
odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej wynosi 600 l.
Odpady można również dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK.
Częstotliwość
odbioru
odpadów
z
terenu
nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych – nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i nie rzadziej niż jeden raz w
tygodniu w zabudowie wielolokalowej

źródło: Uchwała Nr XXXVI/259/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Myszków, opracowanie własne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
Na terenie Gminy Myszków funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK).
Operatorem PSZOK w Myszkowie jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO”
Sp. z o.o. w Myszkowie, ul. Bolesława Prusa 70. W PSZOK odpady są przyjmowane
nieodpłatnie od mieszkańców Gminy z nieruchomości zamieszkałych. Każdy z mieszkańców
musi dostarczyć odpady do punktu we własnym zakresie, okazując przy tym dokument
potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
Gminy Myszków za bieżący okres rozliczeniowy.
W PSZOK w Myszkowie przyjmowane i zbierane są bez opłat niżej wymienione odpady:
 papier i tektura, (w tym opakowania z papieru i tektury),
 metal,
 tworzywa sztuczne, (w tym opakowania z tworzyw sztucznych),
 szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
 opakowania wielomateriałowe,
 przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia,
 zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8
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meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,
zużyte opony, z samochodów osobowych o ładowności do 3,5 tony,
odpady zielone ulegające biodegradacji,
odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne,
popiół z palenisk domowych.

2.3. Region Gospodarowania Odpadami1
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022,
obszar województwa został podzielony na trzy regiony gospodarki odpadami:
1. Region I;
2. Region II;
3. Region III;
Teren Gminy Myszków należy do Regionu I.
Tabela 2. Charakterystyka Regionu I województwa śląskiego (wg stanu z 2014 r.).
Wskaźnik

Lp.

Wartość

1.

Liczba ludności wg GUS [osób]

2.

Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych [kg/M/rok]

290

3.

Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych łącznie z OBiR [kg/M/rok]

305

4.

Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych [Mg]

204 174

5.

Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych łącznie z OBiR [Mg]

215 321

6.

Masa odebranych i zebranych zmieszanych odpadów komunalnych [Mg]

158 186

7.

Masa odebranych i zebranych odpadów ulegających biodegradacji [Mg]

101 115

8.
9.

705 194



w tym masa odebranych i zebranych odpadów kuchennych
organicznych [Mg]



w tym masa odebranych i zebranych odpadów zielonych [Mg]

49 889
8 264

źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

W każdym regionie gospodarka odpadami powinna być prowadzona z wykorzystaniem
instalacji regionalnych do przetwarzania następujących odpadów:
 zmieszanych odpadów komunalnych,
 odpadów zielonych,
 odpadów stanowiących pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
W przypadku braku instalacji spełniającej kryteria regionalnej, powyższe odpady mogą być
kierowane do instalacji zastępczej obsługi regionu do czasu wybudowania nowych lub
modernizacji istniejących instalacji. Pozostałe rodzaje odpadów zebrane selektywnie lub
wyodrębnione z odpadów zmieszanych, mogą być kierowane zgodnie z zasadą bliskości do
innych instalacji przetwarzających odpady.

1

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022
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Poniżej przedstawiono w formie graficzne podział województwa śląskiego na regiony
gospodarki odpadami komunalnymi.

Rysunek 1. Podział województwa śląskiego na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022,
opracowanie własne
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3. Ilość zebranych odpadów
W 2018 roku w ramach funkcjonowania systemu odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Myszków zostało zebranych 10 618,267 Mg
odpadów komunalnych. W ramach funkcjonowania PSZOK zostało zebranych 510,387 Mg
odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Myszków w 2018 roku zostało wytworzonych
łącznie 11 128,654 Mg odpadów komunalnych. W poniższej tabeli przedstawiono
sumaryczną masę poszczególnych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
Myszków w 2018r.
Tabela 3. Ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Myszków w roku 2018.
Kod odpadów

Nazwa

Masa [Mg]

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

297,650

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

746,670

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

214,460

15 01 07

Opakowania ze szkła

381,120

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

125,360

17 01 02

Gruz ceglany

4,680

17 01 07

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

4,360

20 01 01

Papier i tektura

3,780

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,777

20 01 36

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

6,540

20 01 99

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z
kotłów wymienionych w 10 01 04)

648,960

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

67,960

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

1,310

1 392,100

6 689,200
33,340
SUMA

10 618,267

Odpady komunalne zebrane w PSZOK
16 01 03

Zużyte opony

47,632

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

60,000

17 02 03

Tworzywa sztuczne

1,520

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zwierające rtęć

0,101

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

7,562

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,346
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Kod odpadów

Nazwa

Masa [Mg]

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

0,518

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

19,096

20 01 36

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

6,312

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

30,240

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

337,060
SUMA

510,387

źródło: Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018 rok, opracowanie własne

4. Możliwości przetwarzania odpadów komunalnych
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2018 poz. 992 t.j. z późn.
zm.), jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Na infrastrukturę gospodarowania odpadami komunalnymi w woj. śląskim składają się
punkty gromadzenia i zbierania odpadów oraz instalacje do ich przetwarzania. W obrębie
poszczególnych RGOK zainstalowana moc przerobowa instalacji powinna pokrywać
zapotrzebowanie na przetwarzanie odpadów powstających w danym RGOK.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022
Gmina Myszków należy do Regionu I.
Wykaz instalacji regionalnych przewidzianych do obsługi Regionu I wraz ze zdolnościami
przerobowymi przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 4. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - odpadów
zielonych i innych bioodpadów funkcjonujących na terenie Regionu I.
Moc przerobowa instalacji
(MPI) oraz dla odp. o
Lp.
Podmiot zarządzający
Adres instalacji
kodach (MPK) 20 01 08,
20 02 01 [Mg/rok]
Częstochowskie Przedsiębiorstwo
ul. Konwaliowa 1,
MPI – 40 100
Komunalne Sp. z o.o., Sobuczyna,
1.
42-263 Wrzosowa
MPK – 40 100
ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa
PZOM STRACH Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
MPI – 6 100
sp. k., ul. Przemysłowa 7,
2.
42-274 Konopiska
MPK – 4 000
42-274 Konopiska
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Podmiejska,
MPI – 4 000
3.
Sp. z o.o., ul. Krzywa 3,
42-400 Zawiercie
MPK – 2 500
42-400 Zawiercie
MPI – 50 200
Razem Region I
MPK – 46 600
źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
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Tabela 5. Wykaz regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie Regionu I.
Zdolności przerobowe roczne
[Mg/rok]
Lp.
Podmiot zarządzający
Adres instalacji
mechanicznej biologicznej
1.

Częstochowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Sobuczyna,
ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa

ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa

95 000

50 000

2.

PZOM STRACH Sp. z o. o. sp. k.,
ul. Przemysłowa 7,
42-274 Konopiska

ul. Przemysłowa 7,
42-274 Konopiska

118 000

47 200

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Krzywa 3,
42-400 Zawiercie

ul. Podmiejska,
42-400 Zawiercie

50 000

23 000

263 000

120 200

Razem Region I

źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Tabela 6. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Regionie I w 2016r.
Pojemność Pojemność
Pojemność
Pojemność
całkowita
wypełniona
pozostała *
pozostała **
Lp.
Nazwa i adres składowiska
3
3
3
3
[m ]
[m ]
[m ]
[m ]

1.

Składowisko odpadów
komunalnych w Sobuczynie,
ul. Konwaliowa 1;
Zarządzający:
Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa

3 430 000

2 619 790

1 161 066

702 060

2.

Składowisko odpadów
komunalnych w Pałyszu,
ul. Przemysłowa 20;
Zarządzający: Urząd Gminy w
Konopiskach; ul. Lipowa 5,
42-274 Konopiska ***

179 820

130 583

49 237

49 219

3.

Składowisko odpadów
komunalnych w Zawierciu,
ul. Podmiejska;
Zarządzający: Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z
o. o., ul. Krzywa 3, 42-400
Zawiercie

381 558

213 455

168 103

133 896

4.

Składowisko odpadów
komunalnych w Lipiu Śląskim,
ul. Cegielniana 22;
Zarządzający: ITOŚ w
Warszawie Sp. z o.o.,
ul. Wilcza 33, 00-544
Warszawa

570 088

376 951

15 200

201 137

4 561 466

3 340 779

1 393 606

1 086 312

Razem Region I

* stan na 31.12.2014 r
** pozostała pojemność kwater uzbrojonych, aktualnie eksploatowanych (stan na X 2016 r.)
*** 31.08.2016 r. został złożony wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska

źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
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Tabela 7. Wykaz instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów
komunalnych w Regionie I w roku 2016.
Moc przerobowa
instalacji
Lp.
Podmiot zarządzający
Adres instalacji
[Mg/rok]
1.

Remondis Sp. z o.o. Oddział w
Częstochowie, 42-200 Częstochowa,
ul. Radomska 12

42-202 Częstochowa,
ul. Wielkopiecowa 16
Razem Region I

59 500
59 500

źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Poniżej przedstawiono w formie graficznej lokalizację instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych na terenie Regionu I.

Rysunek 2. Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych funkcjonujących
w ramach Regionu I.
źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022
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4.1 Odpady zmieszane
Kierując się zasadą bliskości, komunalne odpady zmieszane (20 03 01) pochodzące z terenu
Gminy Myszków w 2018 roku kierowane były głównie do instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Zawierciu. Dopuszcza
się zagospodarowanie odpadów zmieszanych także w innych instalacjach regionalnych
wyznaczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016 –
2022. W roku 2018 na terenie Gminy Myszków zebrano łącznie 6 689,200 Mg odpadów
komunalnych w postaci zmieszanej. Odpady w całości zostały poddane przetworzeniu
w procesach odzysku R12.
Tabela 8. Sposób zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących
z terenu Gminy Myszków w 2018 roku.
Nazwa instalacji, do której
Masa
Proces
Lp.
zostały przekazane odpady
Adres instalacji
przekazana
przetwarzania
komunalne
[Mg]

1.

2.

Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., ul. Krzywa 3,
42-400 Zawiercie
Częstochowskie
Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., Sobuczyna,
ul. Konwaliowa 1, 42-263
Wrzosowa

ul. Podmiejska,
42-400 Zawiercie

6 453,680

R12

ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa

235,520

R12

SUMA

6 689,200 Mg

źródło: Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018r., opracowanie własne

4.2. Odpady ulegające biodegradacji
W roku 2018 na terenie Gminy Myszków zebrano łącznie 304,966 Mg odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji. Odpady ulegające biodegradacji zebrane w sposób
selektywny powinny być kierowane do regionalnych bądź zastępczych instalacji
przetwarzania odpadów zielonych funkcjonujących w ramach Regionu I.
W tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z terenu Gminy Myszków w 2018 roku.
Tabela 9. Sposób zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z terenu Gminy Myszków w 2018 roku.
Nazwa i adres instalacji, do
Masa
Proces
Lp. której zostały przekazane odpady Kod odpadów
przekazana [Mg] przetwarzania
ulegające biodegradacji

1.

2.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Segregacji i Kompostowni
ul. Cmentarna 19f 41-800 Zabrze
MAKFOL Kozioł Jerzy
ul. Piaskowa 9, 39-300 Mielec

15 01 01

50,820

R12

20 01 08

663,700

R12

20 01 08

374,840

R3

15 01 01

0,780

R3
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Lp.

Nazwa i adres instalacji, do
której zostały przekazane odpady
ulegające biodegradacji

Kod odpadów

Masa
przekazana [Mg]

Proces
przetwarzania

3.

Świecie Recykling Sp. z o.o.
Bydgoska 1 86-100 Świecie

15 01 01

246,053

R3

20 01 08

352,940

R3

4.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych – Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Podmiejska, 42-400 Zawiercie

20 02 01

34,080

R12

20 01 01

33,880

R3

20 01 01

3,780

R3

SUMA

1 760,873 Mg

źródło: Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018r., opracowanie własne

4.3. Pozostałe odpady zebrane selektywnie
W tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Myszków w 2018 roku.
Tabela 10. Sposób zagospodarowania pozostałych
pochodzących z terenu Gminy Myszków w 2018 roku.
Nazwa i adres instalacji, do której
Kod
Lp.
zostały przekazane komunalne
odpadów

1.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych – Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Podmiejska,
42-400 Zawiercie

2.

Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji
Sp. z o.o. Zakład w Siemianowicach
Śląskich, ul. Wyzwolenia 2, 41-103
Siemianowice Śląskie

3.

Remondis Sp. Zo.o. Oddział w
Częstochowie, ul. Wielko piecowa 16
42-200 Częstochowa

4.

Firma Produkcyjno Handlowo
Usługowa "EKO" Aleksandra
Borzucka, ul. Wyzwolenia 41-103
Siemianowice Śląskie

5.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
komunalnej Sp. z o.o. Zakład
Segregacji i Kompostowni
ul. Cmentarna 19f 41-800 Zabrze

6.

Recykling Wojkowice Sp. z o.o.
ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

7.

ECON Trader Sp. z o.o.
ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice

odpadów

selektywnie

zebranych

Masa
przekazana [Mg]

Proces
przetwarzania

15 01 07

4,620

R12

17 01 01

41,360

R5

17 01 02

4,680

R5

17 01 07

4,360

R5

20 03 07

3,620

R12

15 01 02

19,900

R12

15 01 02

184,920

R12

15 01 06

52,000

R12

15 01 02

2,700

R12

15 01 02

373,580

R12

15 01 06

159,980

R12

15 01 07

366,180

R12

20 03 07

29,720

R12

15 01 02

63,180

R12

15 01 07

1,180

R12

15 01 02

12,280

R12
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Lp.

Nazwa i adres instalacji, do której
zostały przekazane komunalne

Kod
odpadów

Masa
przekazana [Mg]

Proces
przetwarzania

8.

Industrie Maurizio Peruzzo Polowat
Sp. z o.o., ul. Konwojowa 96,
43-346 Bielsko Biała

15 01 02

90,110

R12

9.

PPUH "MARDO" Maria Domińczyk,
ul. Chorońska 37, 42-360 Poraj

15 01 04

1,310

R4

10.

BM Recykling Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie

15 01 06

2,480

R12

11.

HOGER Sp. Z o.o.
ul. Oleska 20, 42-700 Lubliniec

15 01 07

9,140

R12

12.

FCC Polska Sp. Z o.o. Składowisko
Odpadów w Sadowie
ul. Leśna, 42-700 Sadów,
gmina Koszęcin

20 01 99

648,960

R5

20 01 23*

0,145

R15

13.

MB Recykling Sp. Z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Odpadami Sp. K.
ul. B. Głowackiego 4a/15
25-368 Kielce

20 01 35*

0,815

R15

20 01 36

6,540

R15

Instalacja do przetwarzania ZSEiE,
Remondis Electrorecycling Sp. Z o.o.
ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa
Instalacja - ul. Ekologiczna 2
05-870 Błonie

20 01 21*

0,233

R12

20 01 23*

0,052

R12

20 01 35*

3,046

R12

Przekazane osobom fizycznym

17 01 01

84,000

-

14.

15.

SUMA

2 171,091 Mg

źródło: Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018r., opracowanie własne

4.4. Odpady z PSZOK
W poniższej tabeli przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów komunalnych
zebranych w ramach funkcjonowania PSZOK na terenie Gminy Myszków.
Tabela 11. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w ramach PSZOK na
terenie Gminy Myszków w 2018 roku.
Masa
Nazwa i adres instalacji, do której
Kod
Proces
Lp.
przekazana
zostały przekazane odpady komunalne
odpadów
przetwarzania
[Mg]
1.

2.

3.

Cementownia „WARTA” S.A.
ul. Przemysłowa 7 Trębaczew

BIOSYSTEM S.A.
ul. Fabryczna 5 Bolęcin

Md-Proeco Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65 Bydgoszcz

17

16 01 03

47,632

R1

20 01 21*

0,101

R12

20 01 23*

7,562

R12

20 01 34

0,518

R12

20 01 35*

19,096

R12

20 01 36

6,312

R12

20 01 32

0,346
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Lp.

Nazwa i adres instalacji, do której
zostały przekazane odpady komunalne

Kod
odpadów

Masa
przekazana
[Mg]

Proces
przetwarzania

4.

Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych
ul. Pułaskiego 68G Myszków

17 02 03

1,520

R12

5.

Rozdrabniania Odpadów
Wielkogabarytowych
ul. Konwaliowa 1 Sobuczyna

20 03 07

337,060

R12

6.

Przekazane osobom fizycznym

17 01 01

60,000

-

7.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych – Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. Podmiejska, 42400 Zawiercie

20 02 01

30,240

R3

SUMA

510 387 Mg

źródło: Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018r., opracowanie własne

5. Wymagane poziomy recyklingu
5.1. Odpady surowcowe oraz budowlano-remontowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016, poz. 2167) poziomy recyklingu
przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Wymagane poziomy
poszczególnych odpadów.

recyklingu

i

przygotowania

do

ponownego

użycia

Wymagany poziom [%]
Rok

2017r.

2018r.

2019r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

20

30

40

50

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane
i rozbiórkowe

45

50

60

70

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167).

Na podstawie masy odpadów poddanych recyklingowi oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. 2016 poz. 2167), Gmina Myszków osiągnęła w 2018 roku poziom przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkła równy 43,09% - wymóg spełniony.
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W poniższej tabeli przedstawiono masę odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła – przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, które
zostały zebrane na terenie Gminy Myszków w roku 2018.
Tabela 13. Masa odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zebranych na terenie Gminy
Myszków w 2018 roku.
Masa odpadów
Masa
przygotowanych do
Kod
odpadów
Nazwa
odpadów
ponownego użycia i
[Mg]
poddanych recyklingowi [Mg]
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

542,362

371,109

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

747,424

568,730

15 01 04

Opakowania z metali

26,163

6,739

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

84,940

0,000

15 01 07

Opakowania ze szkła

381,120

461,700

19 12 02

Metale żelazne

0,000

9,110

20 01 40

Metale

20,650

20,650

1 802,659

1 438,038

SUMA

źródło: Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018r., opracowanie własne

W poniższej tabeli przedstawiono masę odpadów komunalnych – budowlanych
i rozbiórkowych – przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, które
zostały zebrane na terenie Gminy Myszków w roku 2018.
Tabela 14. Masa odpadów komunalnych – budowlanych i rozbiórkowych, przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zebranych na terenie Gminy Myszków w 2018
roku.
Masa odpadów
Masa
przygotowanych do
Kod
Nazwa
odpadó
ponownego użycia i
odpadów
w [Mg]
poddanych recyklingowi
[Mg]
17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów

17 01 02

185,360

185,360

Gruz ceglany

4,680

4,680

17 01 07

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

4,360

4,360

17 02 03

Tworzywa sztuczne

1,520

1,520

192,920

192,920

SUMA

źródło: Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2018r., opracowanie własne
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Na podstawie masy odpadów poddanych recyklingowi oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. 2016 poz. 2167), Gmina Myszków osiągnęła w 2018 roku poziom przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych równy 100% - wymóg spełniony.

5.2. Odpady ulegające biodegradacji
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie
poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. 2017 poz. 2412), wymagane do osiągnięcia przez gminę poziomy, przedstawia
tabela poniżej.
Tabela 15. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć.
Dopuszczalny poziom [%]
Rok

2017r.

2018r.

2019r.

2020 r.

Odpady ulegające biodegradacji

45

40

40

35

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017
poz. 2412)

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze
strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy, przekazanych do składowania wyniosła
w 2018 roku 47,260 Mg. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
15 grudnia 2017 r. ws. poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412), na terenie Gminy Myszków osiągnięto
w 2018 roku poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji
w wysokości 1,17% - wymóg spełniony.

6. Liczba mieszkańców objęta systemem gospodarki
odpadami komunalnymi
Liczba mieszkańców zameldowanych (meldunek stały) na terenie Gminy Myszków wg stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 30 734 osób. Liczba mieszkańców Gminy Myszków
objęta zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku wynosiła 26 042
osób. Należy podkreślić, że różnica między liczbą meldunkową oraz liczbą osób ujętą
w złożonych deklaracjach (4 692 osób) jest stanem naturalnym, wynikającym z meldunku
osób, które na co dzień zamieszkują poza Gminą Myszków (np. studenci, emigranci
zarobkowi). W 2018 roku wystosowano 866 wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących
poprawności danych w złożonych deklaracjach przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w 2018r.
Należy nadmienić, że na terenie Gminy Myszków zbiorczym systemem odbioru odpadów nie
są objęte budynki niezamieszkałe. W takich przypadkach, właściciel nieruchomości jest
zobligowany do zawarcie indywidualnej umowy cywilno-prawnej z podmiotem posiadającym
zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.
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7.

Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami
komunalnymi

Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Myszków w 2018 roku wyniosły 4 212 530,00 zł. Natomiast wpływy do
budżetu związane z poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018
wyniosły 3 556 670,00 zł. W związku z tym, w systemie finansowania uzyskano deficyt
w wysokości 655 860,00 zł.
Tabela 16. Finanse związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Myszków w 2018 r.
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Koszty [zł]
WYDATKI
1.

Zakup worków bio

2.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i
segregowanych

3.

Utworzenie i prowadzenie PSZOK

110 000,00
3 910 722,00
191 808,00
RAZEM

4 212 530,00

NALEŻNOŚCI
1.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
BILANS

3 556 670,00
- 655 860,00

źródło: Urząd Miasta Myszków

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 6r ust. 1aa Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) środki
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele
niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

8. Potrzeby inwestycyjne
W najbliższych latach na terenie Gminy Myszków planuje się rozbudowę PSZOK’u oraz
budowę MINI PSZOKÓW. W planie jest złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚIGW.
Mini PSZOK-i, będą miały za zadanie spełniać następujące funkcje:
1. Zmniejszyć uciążliwość selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie
wielolokalowej, w której z reguły dostępna przestrzeń jest zbyt mała do prowadzenia
segregacji na 4 podstawowe frakcje surowcowe i odpady resztkowe.
2. Zlikwidować „anonimowość” odpadów wrzucanych do pojemników w typowych
altanach śmietnikowych, gdzie przy obecnej dyscyplinie społecznej i bardzo
ograniczonych możliwościach kontroli, jakość selektywnej zbiórki jest na bardzo złym
poziomie.
3. Osiągnąć wysoki stopień jakości segregowanych odpadów, a w rezultacie realnie
zwiększyć możliwości sprzedaży surowców wtórnych i tym samym uzyskać
dodatkowy przychód na pokrycie kosztów operacyjnych systemu.
4. Zmniejszyć do minimum strumień odpadów klasyfikowanych jako zmieszane i dzięki
temu obniżyć koszty unieszkodliwiania odpadów.
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W przyszłości Urząd Gminy Myszków powinien realizować zadania mające charakter ciągły,
do których zaliczyć można:
1. Kontynuacja działań związanych ze zmniejszaniem wytwarzanych i deponowanych
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2. Uwzględnianie w przetargach kryteriów związanych z ochroną środowiska, w tym
zapobieganie powstawaniu odpadów, poprzez włączanie do procedur zamówień
publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące
z recyklingu odpadów.
3. Zapewnienie przepływu strumieni odpadów komunalnych zgodnie z wyznaczonymi
w Planie regionami gospodarki odpadami komunalnymi; objęcie wszystkich
mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz
systemem selektywnego zbierania odpadów.
4. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej uwzględniającej informowanie
społeczeństwa o systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz promujących
właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co może wpłynąć na wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz minimalizację nielegalnego
składowania odpadów.
5. Opracowywanie i wdrożenie programów rozwoju selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w zakresie czterech frakcji odpadów: papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła w celu spełnienia poziomów recyklingu oraz przygotowania do
ponownego użycia.
6. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie
miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki np. zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.
7. Eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
8. Rozbudowa systemów zbierania olejów odpadowych poprzez utrzymanie wysokiego
poziomu odzysku i recyklingu olejów odpadowych. Prowadzenie działań
informacyjnych wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców o szkodliwości olejów
usuwanych do środowiska.
9. Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw (w tym
selektywnego) z gospodarstw domowych.
10. Sukcesywna aktualizacja inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest
celem sukcesywnego i bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska
usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa.
11. Rozwój i wdrażanie nowych technologii dążących do uzyskania wysokiego poziomu
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
12. Doskonalenie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin.
13. Ograniczanie składowania zużytych baterii i akumulatorów na składowiskach poprzez
selektywną zbiórkę tego typu odpadów oraz unieszkodliwianie ich w instalacjach do
tego przeznaczonych.
14. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie legalnego demontażu pojazdów celem
eliminowania tzw. szarej strefy demontażu.
15. Doskonalenie i rozwój systemu zbierania zużytych opon prowadzący do wzrostu ich
odzysku.
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16. Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych oraz prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, celem
osiągnięcia wzrostu poziomu odzysku i recyklingu oraz poziomu świadomości
ekologicznej mieszkańców.
17. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie postępowania
z odpadami niebezpiecznymi.
18. Doskonalenie funkcjonowania systemów selektywnego zbierania recyklingu odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
w celu zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów.
19. Doskonalenie systemu gospodarowania osadami ściekowymi poprzez wykorzystanie
ich do rekultywacji, nawożenia, termiczne przekształcanie w celu ograniczenia ilości
składowanych osadów ściekowych.

9. Problemy w funkcjonowaniu systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy
Głównym problemem dla gminy Myszków jest brak segregacji odpadów komunalnych
w zabudowie wielolokalowej.
W 2018 roku pojawił się problem związany z nagłym wzrostem ilości odbieranych odpadów
(głównie odpadów zmieszanych) z terenu Gminy Myszków. W 2018 roku Firma FCC Polska
Sp. z o.o. jako Wykonawca wykonujący usługę realizacji odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszków wykazała nagły wzrost ilości odebranych
zmieszanych odpadów komunalnych. Szczegółowe dane zostały przedstawione w poniższej
tabeli.
Tabela 17. Masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów odebrana od mieszkańców
w latach 2015-2018.
Masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów o kodzie 20 03 01 [Mg]
Miesiąc
2016
2017
2018
styczeń

296,640

302,820

296,300

luty

279,020

279,040

281,900

marzec

230,740

338,200

327,520

kwiecień

264,080

335,140

438,760

maj

253,840

330,600

412,640

czerwiec

259,540

315,860

422,560

lipiec

284,600

320,660

471,540

sierpień

267,140

281,420

537,120

wrzesień

333,260

287,920

465,560

październik

289,800

372,520

534,500

listopad

358,460

347,620

477,540

grudzień

289,460

366,920

449,960

SUMA

3 406,580

3 878,720

5 115,900

źródło: Urząd Miasta Myszków
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Urząd Gminy nie zgadza się z przedstawionym przez Firmę FCC Polska Sp. z o.o. wykazem
ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 20 03 01 w okresie od marca do grudnia
2018 roku. Należy dodać, że Firma FCC Polska Sp. z o.o. dn. 01.03.2019r. zaprzestała
wykonywania usługi odbioru odpadów zmieszanych, papieru i tektury oraz popiołu powołując
się na zapis zawarty w SIWZ dotyczący maksymalnych ilości odpadów do odbioru przez
okres trwania umowy. Gminę zaniepokoił fakt, że w momencie kiedy firma wystąpiła
z roszczeniem o zmianę wartości umowy na wyższą i odmową Gminy ze względu na brak
możliwości prawnych w tym zakresie, firma zaczęła wykazywać nagły wzrost ilości odpadów.
Gmina podjęła również decyzję o wszczęciu postępowania wobec podmiotu w sprawie
mieszania odpadów w roku 2018 z art. 9 lit. x ust. 1 pkt. 2 oraz nieprzekazywanie odpadów
zmieszanych na RIPOK za rok 2016 z art. 9 lit. x ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454 t.j.
z późn. zm.). Na powyższą decyzję miała wpływ analiza systemu monitoringu
i pozycjonowania jednostek sprzętowych wraz z Kartami Przekazania Odpadów.
Dnia 15.03.2019r. Gmina zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie ww. frakcji
odpadów i rozpoczęła kontrolę nowego Wykonawcy. Jednostki sprzętowe były ważone przed
rozpoczęciem odbioru odpadów komunalnych (pusty pojazd), wraz z załadowanymi
odpadami, oraz tuż po opróżnieniu śmieciarki. Kontrola wykazała, że w miesiącu marcu
2019 r. Gmina odebrała 415,740 Mg odpadów 20 03 01, gdzie firma FCC Polska Sp. z o.o.
wykazywała w okresie od czerwca do grudnia 2018 zakres odbieranych odpadów
zmieszanych od 422,560 Mg do 537,120 Mg.

10. Analiza porównawcza
Do przeprowadzenia analizy porównawczej wykorzystana poniższą tabelę, w której zebrano
wskaźniki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Myszków w latach 2013-2018.
Ocenę zmian zaprezentowano w formie graficznej gdzie:
zmiana niekorzystna
zmiana neutralna
zmiana korzystna
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Tabela 18. Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszków w latach 2013-2018.
Wartość
Lp.
Nazwa wskaźnika
Jednostka
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.

Masa zebranych odpadów
komunalnych

Mg

7 789,64

8 348,43

8 215,100

8 179,190

8 642,252

10 618,267

Masa poszczególnych frakcji odpadów odebranych z terenu Gminy Myszków:
2.

Papier i tektura

Mg

121,160

174,570

161,300

122,400

242,708

301,430

3.

Szkło

Mg

228,300

332,500

283,300

369,140

379,440

381,120

4.

Metale

Mg

0,400

0,000

0,000

0,000

5,354

1,310

5.

Tworzywa sztuczne

Mg

249,310

500,200

528,200

431,920

672,521

746,670

6.

Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne

Mg

5 351,940

3 708,800

4 740,800

5 255,490

5 316,83

6 689,200

7.

Udział odpadów komunalnych
zmieszanych w całkowitym
strumieniu odpadów komunalnych

%

68,71

44,43

57,71

64,25

61,52

63,00

8.

Masa odpadów komunalnych
zmieszanych przekazana do
RIPOK

Mg

5 351,940

3 708,800

4 740,800

5 255,490

5 316,83

6 689,200

9.

Poziom przygotowania do
ponownego użycia i odzysku
innymi metodami surowców
wtórnych, w tym papier, metal,
tworzywa sztuczne

%

17,40

31,30

21,40

27,98

37,08

43,09

10.

Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych

%

100

95,80

92,10

100

100

100
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Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka

11.

Poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania.

Wartość
2013

2014

2015

2016

2017

2018

%

0,00

0,00

0,00

0,00

3,69

1,17

12.

Liczba mieszkańców
zameldowanych na terenie
Gminy na dzień 31.12 roku
sprawozdawczego

liczba os.

32 619

32 499

32 327

32 157

31 036

30 734

13.

Liczba mieszkańców objęta
zbiorczym systemem odbioru
odpadów komunalnych

liczba os.

6 154
budynków

29 491

28 978

28 388

27 973

26 042

źródło: opracowanie własne
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11. Podsumowanie i wnioski
Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018 r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.) gminy
dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie
właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla
stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Myszków za rok 2018 prowadzi do następujących wniosków:
1. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Myszków
funkcjonuje w sposób prawidłowy. Zbiorczym systemem odbioru odpadów
komunalnych w 2018 roku objętych zostało 12 424 mieszkańców.
2. Na terenie Gminy Myszków w roku 2018 bezpośrednio od mieszkańców zebranych
zostało 10 618,267 Mg odpadów komunalnych, z czego w formie zmieszanej
6 689,200 Mg.
3. Wszystkie odpady w formie zmieszanej były poddawane przetworzeniu mechanicznobiologicznemu w regionalnych instalacjach wskazanych dla Regionu I woj. śląskiego.
4. W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
odebranych z terenu Gminy Myszków wyniósł 43,09%. Wymagany poziom dla roku
2018 został osiągnięty.
5. W roku 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
wyniósł 100 %. Wymagany poziom dla roku 2018 został osiągnięty.
6. W roku 2018 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 1,17%. Wymagany poziom dla
roku 2018 został osiągnięty.
7. Łączne koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Myszków w 2018 roku wyniosły 4 212 530,00 zł.
Natomiast wpływy do budżetu związane z poborem opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w roku 2018 wyniosły 3 556 670,00 zł. W związku z tym,
w systemie finansowania uzyskano deficyt w wysokości 655 860,00 zł.
8. Nie stwierdza się obecnie braku możliwości technicznych dla poprawnego
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Myszków. Aktualnie na jej terenie funkcjonuje jeden PSZOK.

27

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MYSZKÓW
ZA ROK 2018

9. Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Myszków w latach 2013-2018 prowadzi do następujących wniosków:
 Wzrost całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy
Myszków wraz ze spadkiem liczby mieszkańców objętych zbiorczym systemem
odbioru odpadów komunalnych w latach 2013-2017. Zwiększająca się z roku na
rok ilość odpadów świadczy o coraz to lepiej funkcjonującym systemie
gospodarowania odpadami (szczelny system, likwidacja dzikich wysypisk
odpadów). Problem nagłego wzrostu ilości odebranych odpadów komunalnych na
terenie Gminy Myszków w 2018 roku został opisany w pkt. 9.
 Duży udział frakcji odpadów zmieszanych w całkowitym strumieniu odpadów
komunalnych zebranych na terenie Gminy Myszków. Główną przyczyną dużego
udziału odpadów zmieszanych jest brak segregacji odpadów w zabudowie
wielolokalowej oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
 Wzrost poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal, tworzywa sztuczne.
 Utrzymanie wysokiego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.
 Utrzymanie dopuszczalnego poziomu ograniczenia składowania odpadów
ulegających biodegradacji.
 Wzrost masy poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (papier i tektura,
tworzywa sztuczne i szkło) odebranych od mieszkańców gminy. W analizowanym
okresie zauważalny jest również niski udział odpadów zawierających metal.
10. W celu utrzymania wymaganych poziomów recyklingu/ograniczenia składowania,
w najbliższych latach na terenie Gminy Myszków, system selektywnego zbierania
odpadów komunalnych powinien zostać udoskonalony o segregację odpadów
komunalnych w budynkach wielolokalowych. Powinna być również prowadzona
kontrola mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

28

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MYSZKÓW
ZA ROK 2018

SPIS TABEL
Tabela 1. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych na terenie
Gminy Myszków w 2018 roku. ................................................................................................................. 6
Tabela 2. Charakterystyka Regionu I województwa śląskiego (wg stanu z 2014 r.). ............................. 9
Tabela 3. Ilość odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Myszków w roku 2018. ........... 11
Tabela 4. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - odpadów zielonych
i innych bioodpadów funkcjonujących na terenie Regionu I. ................................................................. 12
Tabela 5. Wykaz regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych funkcjonujących na terenie Regionu I. ............................................................................ 13
Tabela 6. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Regionie I w 2016r. ............. 13
Tabela 7. Wykaz instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych w
Regionie I w roku 2016. ......................................................................................................................... 14
Tabela 8. Sposób zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Myszków w 2018 roku. ............................................................................................................... 15
Tabela 9. Sposób zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z terenu
Gminy Myszków w 2018 roku. ............................................................................................................... 15
Tabela 10. Sposób zagospodarowania pozostałych odpadów selektywnie zebranych pochodzących z
terenu Gminy Myszków w 2018 roku. ................................................................................................... 16
Tabela 11. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w ramach PSZOK na
terenie Gminy Myszków w 2018 roku.................................................................................................... 17
Tabela 12. Wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia poszczególnych
odpadów. ............................................................................................................................................... 18
Tabela 13. Masa odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zebranych na terenie Gminy
Myszków w 2018 roku. .......................................................................................................................... 19
Tabela 14. Masa odpadów komunalnych – budowlanych i rozbiórkowych, przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi, zebranych na terenie Gminy Myszków w 2018 roku.... 19
Tabela 15. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć. .......................................... 20
Tabela 16. Finanse związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Myszków w 2018 r. ................................................................................................... 21
Tabela 17. Masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów odebrana od mieszkańców w latach
2015-2018. ............................................................................................................................................ 23
Tabela 18. Analiza porównawcza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Myszków w latach 2013-2018. .............................................................................................................. 25

SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Podział województwa śląskiego na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi. ......... 10
Rysunek 2. Lokalizacja instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych funkcjonujących w ramach
Regionu I. .............................................................................................................................................. 14

29

