Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków za rok 2013

Analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy
Myszków za rok 2013

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków za rok 2013

I. Cel, podstawa i zakres opracowania
Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Podstawowym celem opracowania jest weryfikacja możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
gminy Myszków w tym:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania,
b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
d) liczby mieszkańców,
e) liczby 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,
f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy;

II. Informacje ogólne dotyczące miasta Myszkowa
POŁOŻENIE I LUDNOŚĆ
Geograficznie miasto Myszków usytuowane jest w północno wschodniej części Wyżyny
Śląskiej – na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej w obniżeniu górnej Warty
(tzw. „obniżeniu myszkowskim”). Warta, stanowiąca główny ciek wodny miasta, w swym
początkowym biegu, przecina je z południa na północny zachód. Rzeka wyznaczyła
oś determinującą późniejszy rozwój miasta, w odniesieniu do której rozwijało się osadnictwo
i poprowadzono główne szlaki komunikacyjne.
Administracyjnie Myszków stanowi gminę w północno-wschodniej części województwa
śląskiego. Jest jednocześnie siedzibą starostwa powiatu myszkowskiego w skład którego
wchodzą gminy: Myszków, Żarki, Niegowa, Poraj, Koziegłowy. Położenie miasta na tle kraju i
województwa obrazuje mapa.
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Ryc. 1

Położenie Myszkowa na tle województwa śląskiego i całego kraju.
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Część obszaru miasta położona jest w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych
(dzielnice: Helenówka i Bory w północno-wschodniej części miasta).
Początki osadnictwa na dzisiejszych terenach miasta sięgają średniowiecza. Impulsami do
rozwoju wsi Myszków powstałej na bazie Kuźni Żarki były uruchomienie w 1782 roku
pierwszego w okolicy wielkiego pieca hutniczego (co zapoczątkowało rozwój przemysłu
metalurgicznego) oraz budowa w latach 1845 - 1848 Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Gmina
Myszków powstała w 1925 roku w wyniku połączenia kilku mniejszych osad. Jej późniejszy
rozwój terytorialny następował poprzez przyłączanie kolejnych graniczących z nim wsi.
Skutkiem tego procesu urbanizacyjnego jest między innymi utrzymanie się znacznej ilości
zabudowy zagrodowej. Wchłaniane miejscowości stawały się nieformalnymi dzielnicami
Myszkowa. Dziś składa się ono z 22 takich jednostek. Proces przyłączania kolejnych osad
począwszy od roku 1950, kiedy to Myszków uzyskał prawa miejskie obrazuje poniższa grafika.
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Ryc. 2 Rozwój terytorialny miasta Myszkowa na przestrzeni lat 1950-1983
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1.Nowa Wieś;
2.Osińska Góra;
3.Połomia Myszków;
4.Helenówka;
5.Czarna Struga;
6.Nowy Myszków;
7.Stary Myszków;
8.Pohulanka;
9.Bory;
10.Michałów;
11.Mijaczów;
12.Ciszówka;
13.Gruchla;
14.Remby;
15.Kręciwilk;
16.Potasznia;
17.Będusz;
18.Mrzygłód;
19.Mrzygłódka;
20.Nierada;
21.Labry;
22.Smudzówka

Źródło: http://pl.wikipedia.org/

Dziś miasto zajmuje obszar 73,59 km2 i zgodnie z danymi GUS na koniec roku 2013
mieszkało w nim 32 023 osób.

III. Stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Myszków
III.1. Ogólne informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.
Od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, która nałożyła na organ gminy obowiązek zapewnienia utrzymania
czystości i porządku, gmina Myszków podejmuje działania mające na celu wykonanie
obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy.
Na terenie gminy Myszków istnieje zorganizowany system zbierania odpadów
komunalnych gromadzonych w sposób nieselektywny (zmieszany) selektywny (oddzielenie
każdy rodzaj odpadów – papier, szkło, tworzywa sztuczne).
Dążąc do wypełniania ustawowych obowiązków oraz mając na celu zmniejszenie
ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowisku odpadów poprzez
składowanie, wprowadzono na terenie miasta Myszkowa selektywną zbiórkę odpadów.
Zbieranie selektywne odpadów prowadzone jest metodą „donoszenia” w zabudowie
wielorodzinnej i „odbioru bezpośredniego” w zabudowie jednorodzinnej.
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W I połowie 2013 roku odpady komunalne odbierane były przez firmy prowadzące
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Myszkowa w tym zakresie natomiast od 1 lipca
2013 roku odpady komunalne odbierane SA od właścicieli nieruchomości na podstawie wpisu
do działalności regulowanej.
Na terenie Myszkowa działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
w I połowie 2013 roku mogli prowadzić następujący przedsiębiorcy, którzy uzyskali
stosowne zezwolenie na prowadzenie tej działalności, wymagane przepisami ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Lp

Nazwa firmy

Adres

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
SANiKO Spółka z o.o.

ul. B. Prusa 70
42-300 Myszków

2

Sita Częstochowa S.A.

ul. Dębowa 26/28
42-207 Częstochowa

3

Ochrona Środowiska
Spółka z o.o.

ul. Konopnickiej 378 42-260 Kamienica
Polska

4

Remondis Spółka z o.o.
Oddział w Częstochowie

ul. Radomska 12
42-200 Częstochowa

5

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz
Ładunków Wiesław Strach

ul. Kosmowskiej 6/94
42-200 Częstochowa

6. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta
Waldemar Strach

ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska

7. ALBA ekoserwis Spółka z o.o.

ul. Sikorskiego 5
41-922 Radzionków

8. MPGKiM Spółka z o.o.
9. Wywóz Śmieci Usługi Porządkowe
Karoń S.C.

ul. Modrzewiowa 1
42-480 Poręba
42-235 Lelów
Konstantynów 18

10. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej
ALBA Spółka z o.o.

ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów

11. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

12. VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.

ul. Piastowska 38
47-303 Krapkowice
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Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w związku z czym przedsiębiorcy aby móc prowadzić
działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych w 2013 roku musieli uzyskać
wpis do działalności regulowanej.
W wymaganym terminie 27 przedsiębiorców uzyskało wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Myszków, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej analizy.
III.2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Zmieszane odpady komunalne z terenu miasta Myszkowa w 2013 roku kierowane
były do niżej wymienionych instalacji celem przetworzenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa:
a) Sortownia odpadów komunalnych – Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar
Strach, Konopiska ul. Przemysłowa 7
b) Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa
c) Składowisko Odpadów Komunalnych ul. Krzywa 3, 42 – 400 Zawiercie
Odpady ulegające biodegradacji zielone pochodzące z terenu miasta Myszkowa
w 2013 roku kierowane były do niżej wymienionej instalacji celem przetworzenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa:
a) Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z terenu miasta
Myszkowa w 2013 roku kierowane były do niżej wymienionej instalacji celem przetworzenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) ITOŚ. Sp. z o.o. ul. Cegielniana 22, 42 – 700 Lipie Śląskie
III.3. Koszty poniesione w 2013 roku w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W I połowie 2013 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
gminy Myszków uzależniona była od rodzaju pojemnika na odpady komunalne jakie
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posiadali właściciele nieruchomości.
Górne stawki opłat na terenie gminy Myszków zostały określone w Uchwale
nr XLII/380/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych. Ww. uchwale zostały określone następujące stawki:
1. Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w wysokości 130 zł/m3
+ podatek VAT.
2. Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, czyli
poprzez oddzielne zbieranie i odbieranie poszczególnych odpadów komunalnych,
górne stawki opłat za usługi określone w ust. 1 ustala się w wysokości 100 zł/m3
+ podatek VAT.
Zgodnie z ustawią z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Gmina Myszków
od 01 lipca 2013 roku realizuje obowiązek w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszków.
W dniu 26 czerwca 2013 roku została podpisana umowa z Konsorcjum firm:

1) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – CZŁONEK
KONSORCJUM,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.,
– CZŁONEK KONSORCJUM
ul. Piotra Skargi 87, 41-709 Ruda Śląska,
4) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Saniko” Sp. z o.o. – CZŁONEK
KONSORCJUM
ul. B Prusa 70, 42-300 Myszków.
Termin realizacji zamówienia od 01 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku. Wartość
całości zamówienia: 3 718 785,60 zł, (słownie złotych: trzy miliony siedemset osiemnaście
tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 60/100), natomiast na rok 2013 kwota 774 747,00 zł,
(słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem
00/100).
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej masy odpadów
komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, tj. zarówno
zmieszanych odpadów komunalnych jak i odpadów gromadzonych w sposób selektywny
z podziałem na następujące frakcje:
a) papier i tektura, (w tym opakowania z papieru i tektury)
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b) metal, tworzywa sztuczne, (w tym opakowania z tworzyw sztucznych),
opakowania wielomateriałowe,
c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
d) odpady budowlane i rozbiórkowe,
e) odpady zielone ulegające biodegradacji,
f) odpady spożywcze i kuchenne ulegające biodegradacji,
W miesiącu lipcu i sierpniu 2013 roku obowiązywały stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości: 8 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej, gdy
na danej nieruchomości odpady są segregowane i 16 złotych miesięcznie od osoby
zamieszkującej, gdy selektywna zbiórka nie jest prowadzona natomiast od września 2013
roku na terenie gminy Myszków obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przyjęta przez Radę Miasta stawka miesięczna to: 7 złotych
miesięcznie od osoby zamieszkującej, gdy na danej nieruchomości odpady są segregowane i
14 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej, gdy selektywna zbiórka nie jest
prowadzona.
Opłata w niższej wysokości tj. 3,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej,
gdy na danej nieruchomości odpady są segregowane i 7,00 zł miesięcznie od osoby
zamieszkującej, gdy selektywna zbiórka nie jest prowadzona od miesiąca września przypadać
będzie dla każdego członka w rodzinie wielodzietnej i zastępczej lub przebywającej
w rodzinnym domu dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013r.poz.135 z późn. zm) zamieszkującej daną
nieruchomość. Poprzez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkującą na terenie
miasta Myszkowa, składającą się z rodziców (jednego rodzica) posiadających na utrzymaniu
troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia.
W dniu 27 czerwca 2013 roku została podpisana umowa z firma P.U.K. SANiKO
Sp. z o.o. z siedziba w Myszkowie przy ul. B. Prusa 70 na świadczenie usługi prowadzenia
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanego PSZOK. Wartość
całości zamówienia: 54 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące 00/100.
W ramach ww. umowy Spółka ma obowiązek przyjmowania od mieszkańców miasta
Myszkowa w zamian za uiszczaną opłatę do Gminy Myszków za gospodarowanie odpadami
komunalnymi następujące frakcje odpadów:
• 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,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,
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• zużyte opony,
• odpady zielone ulegające biodegradacji,
• odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne.
Mieszkańcy Miasta Myszkowa, którzy są objęci nowym systemem gospodarki
odpadami komunalnymi za pozostawienie na terenie PSZOK -u ww. odpadów komunalnych
nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Muszą jedynie dowieźć odpady na własny koszt.
Od stycznia 2005r. gmina Myszków wprowadziła system selektywnej zbiórki
zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Gmina zakupiła pojemniki do zbierania
ww. odpadów, a następnie wyposażyła w nie szkoły, przedszkola i urzędy. Rozpoczęcie
selektywnej zbiórki tych rodzajów odpadów zostało wsparte działaniami informacyjnymi
i edukacyjnymi. Coroczny konkurs wśród szkół, którego przedmiotem jest jak największa
ilość zebranych odpadów baterii, ma na celu rozpowszechnienie akcji wśród mieszkańców
miasta.
Koszty:
Mieszkańcy oraz Gmina nie ponosiły kosztów związanych ze zbiórką baterii.
W wyznaczonych punktach miasta Myszkowa organizowana była nieodpłatna zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas, której mieszkańcy miasta
Myszkowa w wyznaczonych przez Gminę miesjacach bezpłatnie mogli oddać zóżyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny.
Frakcje odpadów zebrane selektywnie przekazane zostały do odzysku lub recyklingu
w instalacjach eksploatowanych przez uprawnione firmy.
W ramach zbiórki z ternu gminy Myszków łącznie zostało zebranych 1,93 tony elektrośmieci.
Koszty:
Mieszkańcy oraz Gmina nie ponosiły kosztów związanych ze zbiórką elektrośmieci.
W roku 2013 w wyznaczonych punktach miasta organizowana była zbiórka odpadów
wielkogabarytowych. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANiKO Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. B. Prusa 70, 42-300 Myszków podczas akcji zebrało łącznie 68,00 tony odpadów
wielkogabarytowych.
Koszty:
Mieszkańcy nie ponosili kosztów zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Gmina Myszków za odbiór odpadów wielkogabarytowych poniosła koszty w wysokości
29 816,64 zł (brutto) (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych
64/100).
Za czynność zebrania, załadunku na środek transportu, transportu w miejsce odzysku lub
unieszkodliwiania jednej tony odpadów stawka brutto wynosiła 438,48 zł, (słownie: czterysta
trzydzieści osiem złotych 48/100.).
III.4. Potrzeby
komunalnymi.

inwestycyjne

związane

z

gospodarowaniem

odpadami
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W związku z problemem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w zabudowie wielolokalowej istnieje potrzeba znalezienie rozwiązania stwarzającego
możliwości selektywnej zbiórki, którego efektem będzie osiągnięcie jak najwyższych
poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz zmniejszenie ilości
odpadów kierowanych na składowisko. W tym celu Gmina podjęła próbę oceny
wprowadzenia na terenie Myszkowa systemu tzw. „mini sortowni”. Gmina dysponuje
opracowaniem wykonanym przez Pana Marka Golenia pt. „Koncepcja wdrożenia nowego
systemu zagospodarowania odpadów komunalnych dla miasta Myszkowa” stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej analizy. Pracownicy Urzędu Miasta w Myszkowie poszukują
możliwości pozyskania środków na potrzeby związane z powstaniem na terenie Miasta
Myszkowa „mini sortowni”.
III.5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz ilość
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy.
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU
GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA3)
Sposób
Kod
Masa odebranych
Nazwa i adres instalacji, do
Rodzaj odebranych
zagospodarowania
odebranych
odpadów
której zostały przekazane
odpadów
odebranych
odpadów
komunalnych
odpady komunalne
komunalnych
odpadów
komunalnych
[Mg]
komunalnych
Sortownia odpadów
komunalnych – Prywatny
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
Zakład Oczyszczania Miasta
komunalne
2 436,3
R 12
Waldemar Strach,
20 03 01
Konopiska ul. Przemysłowa
7

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

20 03 01
20 01 39

17 01 07

15 01 02
15 01 06

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne
niż wymienione w
Opakowania z
tworzyw sztucznych
Zmieszane odpady
opakowaniowe

2 903,54

R 12

2,2

R 12

0,62

D5

0,73

R 12

4,4

R 12
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20 03 01
Składowisko Odpadów
Komunalnych ul. Krzywa 3,
42 – 400 Zawiercie
17 09 04

VEOLIA Usługi dla
Środowiska Recykling Sp. z
o.o. ul. Wyzwolenia 2, 41 103 Siemianowice Śląskie
IRCHEM Sp. z o.o. ul. Bór
182, 42 – 200 Częstochowa

Baza magazynowo –
transportowa
P.U.K. SANiKO Sp. z o.o.
Ul. B. Prusa 70
42-300 Myszków

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09
03

12,1

R 12

51,5

R 12

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,4

R 12

15 01 07

Opakowania ze
szkła

1,3

R 13

20 01 33*

Baterie i
akumulatory łącznie
z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16
06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz
niesortowane baterie
i akumulatory
zawierające te
baterie

0,2

R 13

20 01 36

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

0,38

R 12

1,12

R 12

0,4

R 12

0,03

R 12

Zakład Przetwarzania ZSEiE
UL. Olszewskiego 25
32-566 Alwernia
20 01 35*

20 01 23*

20 01 34

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
20 01 21 i 20 01 23
zawierające
niebezpieczne
składniki
Urządzenia
zawierające freony
Baterie i
akumulatory inne niż
wymienione w 20 01
33
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Vastes Serwice Group Sp. z
o.o. i Wspólnicy Sp. K. ul.
Wilczycka 14, 55-093
Kiełczów

Firma Handlowo Usługowa
Andrzej Bajor – BOWI ul.
Ogrodowa 64a, 42-202
Częstochowa

20 01 23*

20 01 35*

20 01 36

ITOŚ. Sp. z o.o. ul.
Cegielniana 22, 42 – 700
Lipie Śląskie

MPGK Sp. z o.o. ul. Lecha
10, 41-800 Zabrze
RIPOK ul. Cmentarna

19 12 12

0,224

R 13

1,073

R 12

0,833

R 12

1 102,14

D5

8,78

R 12

224,58

R 12

68,00

R5

245,98

R5

Opakowania z
tworzyw sztucznych

0,8

R 12

Opakowania ze szkła

0,4

Opakowania z
tworzyw sztucznych

10,3

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

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

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

15 01 02

Opakowania z
tworzyw sztucznych

20 03 07

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
17 01 01
41-800 Zabrze

ERMAX Kozik Magdalena
Naważyce, 28-330
Wodzisław

Urządzenia
zawierające freony

15 01 02

DSS Recykling Sp. z o.o. ul.
Magazynowa 1, 42 – 530
15 01 07
Dabrowa Górnicza

15 01 02

Odpady
wielkogabarytowe
Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i
remontów

R 12

R 13
-
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„BAL” Rafał Bal ul.
15 01 04
Częstochowska 30, 42 – 700
Lubliniec
15 01 07

Krynicki Recykling S.A. ul.
Iwaszkiewicza 48/23, 10089 Olsztyn
Krynicki Recykling S.A.
Pęłkin woj. Podkarpackie –
stacja uzdatniania stłuczki
szklanej

15 01 07

Opakowania ze szkła

3,93

R 12

15 01 07

Opakowania ze szkła

166,62

R 12

Masa odpadów o
kodzie 20 03 01
poddanych
składowaniu [Mg]

R 13

Masa odpadów o kodzie 20 03 01
poddanych innym niż składowanie
procesom przetwarzania [Mg]

5 351,94

5 351,94

1
Rodzaj zebranych
odpadów
komunalnych4)

Masa zebranych odpadów
komunalnych5) [Mg]

16 01 03

Zużyte opony

0,7

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

6,16

17 01 01

Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i
remontów

236,48

17 01 07

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

25,00

17 01 01

Odpady betonu oraz
gruz betonowy z
rozbiórek i
remontów

64,00

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

Przekazane osobom
fizycznym

R 13

56,00

Liczba punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, funkcjonujących na
terenie gminy
Kod
zebranych
Nazwa i adres punktu
odpadów
komunalnych4)
KON-WIT RECYKLING
S.C.
Ul. Częstochowska 70
42-350 Koziegłowy

0,4

Opakowania ze
szkła

Masa
odebranych
odpadów o
kodzie
20 03 01 [Mg]
Odebranych z obszarów
miejskich

Opakowania z metali
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20 01 36

P.T.H. Technika Sp. z o.o.
Ul. Toszecka 2
44-102 Gliwice
20 01 35*

20 01 36

MB RECYKLING Sp. z o.o.
Zakład ul. Czarnowska 56
26-065 Piekoszów
20 01 35*

Baza magazynowo –
transportowa
P.U.K. SANiKO Sp. z o.o.
Ul. B. Prusa 70
42-300 Myszków

20 01 33*

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

0,48

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

1,03

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

0,96

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

0,68

Baterie i
akumulatory łącznie
z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16
06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz
niesortowane baterie
i akumulatory
zawierające te
baterie

0,259

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Łączna masa selektywnie odebranych
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji [Mg]
234,78
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów
Kod
Rodzaj odebranych
Nazwa i adres składowiska,
odebranych
odpadów
na które przekazano odpady
odpadów
komunalnych
komunalne ulegające
komunalnych
ulegających
biodegradacji
ulegających
biodegradacji
biodegradacji
0
0
0

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania na
składowisku odpadów [Mg]
0
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b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów

Nazwa i adres instalacji, do
której przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Przedsiębiorstwo JASTA Sp.
z o.o. ul. Danielów 5,
20 01 08
97-360 Kamieńsk
„BAL” Rafał Bal ul.
Częstochowska 30,
42 – 700 Lubliniec
MPGK Sp. z o o
ul Lecha 10,
41-800 Zabrze
RIPOK, ul. Cmentarna

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

P.W. METPOL
Włodzimierz Załęcki ul.
Kopernika 11,
42 – 300 Myszków

15 01 01

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji

Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji
Opakowania z
papieru i tektury

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania
na składowiska
odpadów [Mg]

0,2

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do składowania na
składowiska
odpadów
Termiczne
przekształcanie
odpadów

5,5

Magazynowanie

20 01 08

Odpady kuchenne
ulegające
biodegradacji

5,8

Kompostowanie

20 01 01

Papier i tektura

1,4

Recykling
materiałowy

Odpady ulegające
biodegradacji

11,3

Kompostowanie

16 03 80

Produkty spożywcze
przeterminowane lub
nieprzydatne do
spożycia

96,32

Kompostowanie

20 01 01

Papier i tektura

0,1

Recykling
materiałowy

20 02 01

P. W. APIS Sp. j. H. A.
Recykling
Fijałkowski, T. Bloch Nowa 15 01 01
Opakowania z
materiałowy
Bystrzyca 57-516 Stara
papieru i tektury
114,16
Bystrzyca
IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA
0
V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, MATALI, TWORZYW
SZTUCZNYCH I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Kod
Masa odpadów
Masa odpadów
Łączna masa
odebranych Rodzaj odebranych odpadów
poddanych
przygotowanych
odebranych odpadów
odpadów
komunalnych
recyklingowi
do ponownego
komunalnych [Mg]
komunalnych
[Mg]
użycia [Mg]
Opakowania z papieru i
15 01 01
tektury
119,66
119,66

20 01 01

Papier i tektura

0,1

0,1
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15 01 07

15 01 06

Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Tworzywa sztuczne
Zmieszane odpady
opakowaniowe

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 02
20 01 39

228,25

228,25

236,41
2,6

236,41
2,6

13,18

13,18

0,4

0,4

Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów
17,3
komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła [%]
VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I
ROZBIÓRKOWYCH Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNLANYCH
Masa odpadów
poddanych
Masa odpadów
Kod
Rodzaj
Łączna masa
Masa odpadów
odzyskowi innymi
przygotowanych
odebranych
odebranych
odebranych
poddanych
metodami niż
do ponownego
odpadów
odpadów
odpadów [Mg] recyklingowi [Mg]
recykling i
użycia [Mg]
ponowne użycie
[Mg]

17 01 07

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

25,62

Zmieszane
odpady z
budowy,
remontów i
demontażu
inne niż
51,5
17 09 04
wymienione
w 17 09 01,
17 09 02 i 17
09 03
Odpady
betonu oraz
gruz
17 01 01
betonowy z
546,46
rozbiórek i
remontów
Osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i

25,00

0,62

51,5

482,46

64,00

100
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rozbiórkowych [%]

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE
6 154
VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
0

III.6. 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.
Od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Burmistrz w drodze decyzji określa wysokość opłaty, w przypadku gdy
właściciel nieruchomości nie złoży wymaganej prawem deklaracji. Nie obowiązują już
umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcom. W 2013 roku wydano 1
decyzję naliczająca opłatę i 3 decyzje dotyczące nieprawdziwych danych w deklaracji.
Ponadto Straż Miejska przeprowadzała na bieżąco kontrole w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, w tym wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji w przypadku nieruchomości
zamieszkałych i podpisania umowy w przypadku nieruchomości niezamieszkałych. Kontrole
kończyły się w każdym przypadku dopełnieniem obowiązku.

