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1. Cel przygotowania analizy 
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Mstów, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., 250 t.j.). 

3. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 
Przy sporządzaniu niniejszej analizy opierano się również o następujące dokumenty: 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 przyjęty uchwałą 

Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego, 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty Uchwałą nr 217 Rady Ministrów  

z dnia 24 grudnia 2010 r., 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 

(Dz. U. z 2012, poz. 676), 

 Rozporządzenie 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. z 2016r., poz. 2167). 

4. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. 

to 45%. 

W celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania, niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki 

odpadów, w tym odpadów zielonych, i przekazywanie ich do miejsc odzysku oraz 

zagospodarowanie odpadów zielonych we własnym zakresie, między innymi poprzez 

przydomowe kompostowniki, jest to zgodne z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie 

odpady w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby 

tego rodzaju odpady nie trafiły na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów 

komunalnych. 

5. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. 
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, poziomy te wynoszą w roku 2016 odpowiednio: 

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 18%, 

- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 42%. 

Poziomy przewidziane do osiągnięcia w poszczególnych latach w ww. 

Rozporządzeniu uwzględnia tabela Nr 1 i 2. 
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Tabela nr 1. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (załącznik do ww. rozporządzenia) 

 

 

Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych określone 

w Rozporządzeniu, zawiera poniższa tabela. W przypadku tego rodzaju odpadów, pojawia się 

jednak problem związany z ich klasyfikacją, w większości mieszczą się one bowiem w grupie 

17, a więc ich odbiór czy transport odbywa się nie tylko przez firmy świadczące usługi 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych, ale również przez inne firmy działające na 

podstawie odrębnych decyzji. Osiągane wskaźniki są jednak obliczane tylko na podstawie 

sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady 

komunalne. 

 

Tabela nr 2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (załącznik do ww. rozporządzenia) 

 

6. Źródła powstawania odpadów komunalnych. 
W myśl ustawy o odpadach, 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 (np. odpady powstające w związku  

z bytowaniem - w tym konsumpcją pracowników, papier w biurze). 

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na 

terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak obiekty użyteczności publicznej oraz 

infrastruktury. 

7. Zmiany, jakie nastąpiły po 1 lipca 2013r. w gospodarce odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Mstów. 
Od 1 lipca 2013 r. gmina zobowiązana była objąć wszystkich właścicieli 

nieruchomości z jej terenu, zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Rok 2012 był w związku z tym, rokiem planowania i organizacji wielkich 

zmian, rokiem analiz finansowych i projektowania uchwał stanowiących o nowym systemie, 

przewidzianych zgodnie z cytowaną ustawą do podjęcia przez rady gmin, tak aby w efekcie 

wypracować, możliwie najlepszy, system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 
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uszczelnić strumień wytwarzanych odpadów i zapewnić osiągnięcie wymaganych 

w przepisach prawa poziomów odzysku. 

Radni Gminy uchwalili, że mieszkańcy Mstowa ponoszą opłatę od gospodarstwa 

domowego, zróżnicowaną w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie 

domowym. 

 

W przypadku odpadów segregowanych: 

 

 17 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 do 3 osób, 

 24 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób, 

 32 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 osób. 
 

W przypadku odpadów niesegregowanych: 

 

 29 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 do 3 osób, 

 41 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób, 

 54 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 osób. 
 

W czerwcu 2015r. Rada Gminy Mstów podjęła nowe uchwały dotyczące gospodarki 

odpadami: uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Radni Gminy uchwalili, że mieszkańcy Mstowa ponoszą opłatę od gospodarstwa 

domowego, zróżnicowaną w zależności od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie 

domowym. 

 

W przypadku odpadów segregowanych: 

 12 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 osoba, 

 24 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób 

 32 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób, 

 42 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 osób. 
 

W przypadku odpadów niesegregowanych: 

 24 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 1 osoba, 

 48 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób, 

 64 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje od 4 do 6 osób, 

 82 zł od gospodarstwa, w którym zamieszkuje powyżej 6 osób. 
 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami liczba punktów odbiorczych deklarujących 

selektywne zbieranie odpadów komunalnych to 2797szt., natomiast liczba punktów 

odbiorczych nie deklarujących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to 52szt. (dane na 

dzień 31.12.2016r. 

 

Od stycznia do grudnia 2016r. z Gminy Mstów odebrano 929,494 Mg odpadów zmieszanych 

natomiast łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych 

wyniosła 277,663 Mg.  
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8. Liczba mieszkańców Gminy Mstów 

 

Gmina Mstów położona jest w powiecie częstochowskim, na północny wschód od 

Częstochowy. Administracyjnie należy do województwa śląskiego. Obszar gminy  

o powierzchni koło 120 km kwadratowych zamieszkuje 10844 osoby (na dzień 31.12.2016r. – 

zameldowanych na stałe i czasowo). 

Na terenie gminy funkcjonuje 18 sołectw i następujące 22 miejscowości: Brzyszów, 

Cegielnia, Gąszczyk, Jaskrów, Jaźwiny, Kłobukowice, Kobyłczyce, Krasice, Kuchary, 

Kuśmierki, Latosówka, Łuszczyn, Małusy Małe, Małusy Wielkie, Mokrzesz, Mstów, Pniaki 

Mokrzeskie, Siedlec, Srocko, Rajsko, Wancerzów i Zawada. 

 

9. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi 
 

W 2016r. odpady komunalne z terenu Gminy Mstów odbierane były jako zmieszane 

i selektywne. Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane do regionalnych oraz 

zastępczych instalacji przekształcania odpadów komunalnych. 
Od 1 lipca 2013r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do 

gromadzenia odpadów komunalnych spoczywa na Wykonawcy wybranym w drodze 

przetargu. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę otrzymują worki do selektywnego zbierania odpadów. 

Do worka żółtego wrzucają: 

Papier biurowy, opakowania tekturowe, kartony, gazety, ulotki, butelki plastikowe po 

napojach i chemii gospodarczej, torebki foliowe, folie, worki, reklamówki, kartony po mleku 

i napojach czyli opakowania wielomateriałowe, aluminiowe puszki- zgniecione przed 

wrzuceniem.  

Do worka zielonego wrzucają: 

Butelki i słoiki szklane. 

Do worka brązowego: 

Trawę, liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, kwiaty, warzywa, owoce ,kuchenne 

odpady organiczne. 

 

10 Zasady odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. 

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą 

przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości nie działali już 

na podstawie udzielonych zezwoleń, lecz wpisów do rejestru działalności regulowanej. 

Zgodnie jednak z art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy przedsiębiorcy odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie tej ustawy posiadali 

zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, mogli 

wykonywać tę działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, do dnia 1 stycznia 

2013r. Zgodnie z nowelizacją ustawy, w ramach przejęcia przez gminę obowiązków 

gospodarowania i odbiorem odpadów od 1 lipca 2013 r. umowę z przedsiębiorcami na odbiór 

odpadów, nie zawierają już właściciele poszczególnych nieruchomości, ale gmina. 

W roku 2012 odpady komunalne odbierane więc były od właścicieli nieruchomości na 

podstawie umów cywilno-prawnych, tak jak to miało miejsce dotychczas. Właściciele 

nieruchomości informowani byli jednak, że dotychczasowe umowy muszą zostać rozwiązane 

do dnia 30 czerwca 2013 r., kiedy to uruchomiony zostanie nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  
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Od 1 lipca 2013r. obowiązek usuwania odpadów przejęła gmina. Zgodnie z zasadami 

zamówień publicznych wybór podmiotu gospodarczego, który będzie odbierał śmieci musi 

odbyć się w drodze przetargu nieograniczonego. 

Firmą wyłonioną w indywidualnym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

od mieszkańców Gminy Mstów została P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 

58A, 29-100 Włoszczowa oraz Eko-System Bis Sp. z o.o. Sp. K, ul. Przemysłowa 7, 42-274 

Konopiska. 

W 2016r. Gmina rozliczała się z w/w firmami w formie ryczałtu. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mstów w roku 2016, w tym 

osiągnięty poziom redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

Ilość odpadów podano na podstawie otrzymanych kwartalnych sprawozdań od firm 

wywozowych, jakie w roku 2016 odbierały od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. 

 

11. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych  pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

W roku 2016 przetwarzaniu poddano następującą ilość odpadów komunalnych zmieszanych, 

pozostałości z sortowania i odpadów zielonych: 

- odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 w łącznej ilości 929,494 Mg, 

z czego: 

· składowaniu poddano: 0 Mg, 

· innym procesom niż składowanie poddano: 1864,245 Mg. 

- odpady ulegające biodegradacji w łącznej ilości 49,5 Mg - zostały poddane procesom 

recyklingu materiałowego. 

Szczegółowy sposób zagospodarowania ww. odpadów. 

 

 

 

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

 

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 

 

Nazwa i adres 

instalacji6), do 

której zostały 

przekazane 

odpady 

komunalne 

 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych7) 

 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych9) 

Biosystem S.A. 

ul. Wodna 4, 30-

556 Kraków 

20 01 21* 

Lampy fluorescencyjne i 

inne odpady zawierające 

rtęć 

0,01 R12 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freon 
0,904 R12 
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Firma 

Handlowo-

Usługowa 

Andrzej Bajor- 

BOWI ul. 

Ogrodowa 64a 

42-202 

Częstochowa 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w  

20 01 21, 20 01 23 

zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,776 R12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w  

20 01 21, 20 01 23, 20 01 

35 

1,359 R12 

Remondis 

Radomska 12  

42-200 

Częstochowa 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
123,953 R12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 85,38 R12 

RIPOK Płoszów 

Stara Droga 85   

97-500 

Radomsko 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
18,980 R12 

Za 

pośrednictwem  

Juko sp. z o.o. 

ul. Topolowa 1,  

97-300 Piotrków 

Trybunalski 

do CP Glass . 

Huta Szkła 

„Orzesze” 

Gliwicka 59, 43-

180 Orzesze 

15 01 07 Opakowania ze szkła 16,42 R5 

Bio-Med 

Zagnańska 84B  

25-528 Kielce 

20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób 

selektywny 

164,700 R12 

Cz P K Sp. z o.o. 

Konwaliowa 1,  

42-263 

Wrzosowa 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

544,444 R12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 8,560 R12 

Za 

pośrednictwem: 

Zakład 

Działalności 

Gospodarczej  

Lidia 

Lewandowska  
ul. Chęcińska 3 

25-020 Kielce 

Przekazano do: 

Firmy 

,,Foliarex” Sp J. 

Drożdżyce 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
1,7 R3 
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5,Stęszew 

Zakład 

Segregacji 

Odpadów 

Budowlanych i 

Komunalnych, 

ul. Ozimska 1A, 

46-043 Dytlaki 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
2,5 Zbieranie 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3,4 Zbieranie 

Instalacja MBP 

– PZOM Strach 

Sp. z o.o. Sp. K., 

ul. Przemysłowa 

7, 42-274 

Konopiska 

20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

385,05 R12 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
61,28 R12 

Sortownia 

odpadów „BAL” 

Rafał Bal ul. 

Niegolewskich 

5, 42-700 

Lubliniec 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
2,55 R12 

HARPOON Sp. 

z o.o., ul. 

Wyszyńskiego 

10, 05-152 

Czosnów 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
8,2 R5 

Linia do 

produkcji paliwa 

alternatywnego 

PZOM Strach 

Sp. z o.o. Sp.K., 

ul. Przemysłowa 

7, 42-274 

Konopiska 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
13,300 R12 

Zakład 

uzdatniania 

stłuczki Szklanej 

Krynicki 

Recykling S.A., 

ul. Klonowa 58, 

Lubliniec 

15 01 07 Opakowania ze szkła 67,800 R5 

Odzysk poza 

instalacjami i 

urządzeniami 

Kopalnia 

Kruszywa 

Naturalnego 

Moników S. C. 

„Jan-Mar”D. 

Strus, J. Karnel, 

Gmina Wola 

10 01 01 

Żużle, popioły paleniskowe 

i pyły z kotłów (z 
wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 

01 04) 

120,98 R5 
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Krzysztoporska 

obręb Moników 

Punk zbierania 

odpadów F.H. 

„MBK” 

Katarzyna 

Domagalska, 

Kraśnica 84e na 

działce 369/4 

obręb Kraśnica 

gm. Opoczno 

10 01 01 

Żużle, popioły paleniskowe 

i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 

01 04) 

33,780 Zbieranie 

Zbieranie 

odpadów 

HOLD-EKO Sp. 

z o.o., działka nr 

118/1, obręb 

Barczkowice, 

Gmina 

Kamikeńsk 

10 01 01 

Żużle, popioły paleniskowe 

i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 10 

01 04) 

174,400 Zbieranie 

MB Recykling, 

Czarnowska 56, 

26-065 

Piekoszów 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,9 R12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,855 R12 

SUMA 1843,181  

 

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

 

 

 

Masa odebranych odpadów 

o kodzie 20 03 018) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych 

składowaniu8) [Mg] 

 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych innym 

niż składowanie 

procesom 

przetwarzania8)  

[Mg] 

 

 

Odebranych z obszarów 

miejskich 
 

   

 

Odebranych z obszarów 

wiejskich 

 

929,494 0 929,494 

SUMA 929,494  929,494 
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V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA 

DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA 

MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI 

PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu 

gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym  

 

 

Kod odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego 

użycia i 

poddanych 

recyklingowi8) 

[Mg] 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,368 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 27,344 

15 01 04 Opakowania z metali 5,825 

15 01 07 Opakowania ze szkła 171,603 

ex 15 01 06 

Zmieszane odpady opakowaniowe w części 

zawierającej papier, metal, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania wielomateriałowe 

66,583 

 

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich 

okresach sprawozdawczych 

 

 

Kod odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych 

do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich okresach 

sprawozdawczych  

i w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych 

do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 

magazynowanych 

w poprzednich 

okresach 

sprawozdawczych i   

w bieżącym okresie 

sprawozdawczym, 

przygotowanych do 

ponownego użycia i 

poddanych 

recyklingowi8) [Mg] 

 

 

Rok 

sprawozdawczy,  

w którym odpady 

zostały wykazane 

jako odebrane 

lub zebrane 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,940 II półrocze 2015 
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12. Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Mstów 
 

Łączna ilość odpadów komunalnych z terenu Gminy Mstów za rok 2016 wynosi 1929,256 

Mg, łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

277,663 Mg. Składowaniu poddano: 0 Mg odpadów. 

13. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 
 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości 

obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych 

do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przekształcania odpadów 

komunalnych. Zgodnie z zasadą określoną w art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady 

zielone, były przetwarzanie na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym 

zostały wytworzone. 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 dla Regionu I, 

w którym znajduje się Gmina Mstów funkcjonują dwie instalacje o statusie regionalnej 

instalacji, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie przy  

ul. Konwaliowej 1 oraz Instalacja MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa7, 

42-274 Konopiska (dawniej: Sortownia odpadów komunalnych PZOM Waldemar Strach ). 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady powinny być 

w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a składowane powinny być wyłącznie te 

odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Ponadto zgodnie z art. 

105 ust. 1 tejże ustawy odpady przed ich umieszczeniem na składowisku poddaje się 

procesowi przekształcania fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, w celu 

m.in. ograniczenia zagrożenia dla ludzi i środowiska, a także objętości składowanych 

odpadów. 

W związku z powyższym zgodnie z ustawą o odpadach, cały strumień odpadów komunalnych 

zmieszanych o kodzie 20 03 01 powinien być przekazywany na sortownie odpadów,  

a następnie tylko frakcje pod kodem 19 nie nadające się do odzysku, powinny być 

przekazywane do składowania – jednak tylko na instalacje o statusie RIPOK. 

14. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 

Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpadami 

w 2016r. wyniosły prawie 829 tyś. zł.  

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały: 

- transport, odbieranie, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

- tworzenie i utrzymanie punktów do odbioru odpadów, 
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-obsługa administracyjna systemu. 

 Na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) – 

Jaskrów ul. Starowiejska 21A. 

W ramach deklarowanej opłaty do PSZOK można dostarczać przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

budowlane i opony od samochodów osobowych. Do punktu selektywnego zbierania odpadów 

można przekazać również papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także odpady 

wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 

harmonogramem odbioru z nieruchomości.  

15. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 
 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem w 2016r. wyniosły 

ponad 668 tyś. zł.  

16. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

Osiągnięty za rok 2016 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

wyniósł zgodnie z ww. obliczeniami 24,25%, Zakładany rozporządzeniem poziom odzysku 

tych frakcji surowcowych wynosi 18%, w związku z powyższym Gmina Mstów osiągnęła 

wymagany poziom w 2016 r. 

 

8.2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu otrzymywanym od firm świadczących 

usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uzyskano 

informację, że właściciele nieruchomości z terenu Gminy Mstów oddali w 2016r. do PSZOK 

odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów w ilości 9,760 Mg 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych Gmina Mstów 

osiągnęła poziom 100% przy wymaganym za 2016r. 42%.  

 

 

 

Sporządził: Marcin Fertacz 

dnia, 17.04.2017r. 


