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1. 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. poz. 250) . Gminy mają 

obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami  

 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                      

( Dz. U. z 2016 poz. 250 ). 

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

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów                         

(Dz. U.  z 2012r. Nr 676), 

 Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012r. Nr 645). 

 

3. Rejestr działalności regulowanej  

Wykaz podmiotów wpisanych rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Poczesna : 

 

L.p.  

Nazwa firmy zajmująca się 

odbiorem odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Poczesna  

Adres firmy  Nr rejestrowy 

1 

Wywóz Nieczystości oraz 

Przewóz Ładunków  

Wiesław Strach  
   

ul. Kosmowskiej 6 m 94 

42 – 200 Częstochowa 

 

 

1/2012 

2 

Firma PROFESSIONAL  S.C. 

Wiesław Strach i Elżbieta Strach- 

Wywóz nieczystości stałych                       

i płynnych 

ul. Bór 169 

42-202 Częstochowa 

 

 

2/2012 

3 

Strach i Synowie Sp. z o.o.  
   

ul. Bór 169 

42 – 202 Częstochowa 

 

 

3/2012 

5  

Sita Południe Sp. z o.o.  
   

ul. Dębowa 26/28 

42-200 Częstochowa 

 

 

6/2012 



6 
Zakład Oczyszczania Miasta 

Zbigniew Strach  
   

Korzonek 98 

42 – 274 Konopiska 

 

 

7/2012 

7 
Przedsiębiorstwo Komunalne 

„DARPOL” Dariusz Strach  

Korzonek 98 

42 – 274 Konopiska 

 

 

8/2012 

8 
Wywóz Śmieci Usługi 

Porządkowe Karoń S.C.  

   

Konstantynów 18 

42 – 235 Lelów 

 

 

9/2012 

9 

PZOM Strach Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa 
   

ul. Przemysłowa 7 

42 – 274 Konopiska 

 

 

10/2012 

10 

Firma Handlowo- Usługowa 

Andrzej Bajor BOWI Zakład 

Przetwarzania Zużytego Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego  
   

ul. Ogrodowa 64a 

42-202 Częstochowa 

 

 

11/2012 

11 

Ochrona Środowiska Sp. z o.o  
   

ul. M. Konopnickiej 378 

42 – 260 Kamienica Polska 

 

 

12/2012 

12 

 

EKO-STEM BIS Spółka                               

z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa   

 

 

ul. Przemysłowa 7 

42 – 274 Konopiska 

 

 

 

 

13/2012 

13 

 

 

REMONDIS Sp. z  o.o.  
   

 

ul. Radomska 12 

42-200 Częstochowa 

 

 

 

 
14/2012 

 

   

14 

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.  
   

41-300 Dąbrowa Górnicza 

ul. Starocmentarna 2 

 

 

16/2012 

15  

A.S.A Eko Polska Sp. z o.o.                         

w Zabrzu 
   

41-800 Zabrze 

ul. Lecha 10 

 

 

19/2012 

16 
PBI Sp.j. Sławomir Bełtowski, 

Tomasz Ryś 

Al. Pokoju 48                               

42-202 Częstochowa 

2/2013 

17 
 

PZOM Strach Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 7 

42-274 Konopiska 

1/2014 

18 

 

P.H.U. PAVER  

Karol Sienkiewicz 

 

 

ul. Sienkiewicza 58A                

29-100 Włoszczowa 

 

 

1/2015 



19 

 

REMONDIS Górny Śląsk                   

Sp. zo.o 

 

ul. Piotra Skargi 87                    

41-706 Ruda Śląska 

 

2/2016 

20 

 

„ZOM STRACH”                               

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

 

ul. Gminna 75                                

42-221 Częstochowa 

 

3/2016 

 

 

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Poczesna w 2015r. zorganizowana była                            

w oparciu o podział na następujące frakcję odpadów: 

1) papier – w workach  w kolorze niebieskim i pojemnikach;  

2) szkło – w workach w kolorze zielonym  i pojemnikach;  

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – w workach w kolorze żółtym 

 i pojemnikach;  

4) odpady biodegradowalne  – w workach w kolorze brązowym  i pojemnikach; 

5) pojemnik z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych; 

 pozostałe (odpady zmieszane), 

a także: 

 zużyte baterie (pojemniki w wyznaczonych  placówkach oświatowych na terenie 

Gminy Poczesna), 

 przeterminowane leki (pojemniki w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy 

Poczesna).                             

 Ponadto na terenie Gminy Poczesna odbierane są 2 razy w roku z przed posesji zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe. 

 

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 

 

1.Odpady komunalne zmieszane usuwane są z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- dwa razy w tygodniu. 

2. Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje:  papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i bioodpady usuwane są z następującą 

częstotliwością: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, 

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu. 



3. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki obejmującej popiół z palenisk domowych 

usuwane są zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) zabudowa jednorodzinna 

- raz na cztery tygodnie w okresie od października do maja, a w okresie od czerwca do września                    

– odbiór w miesiącu wrześniu. 

2) zabudowa wielorodzinna 

- raz na cztery tygodnie, w okresie od października do maja, a w okresie od czerwca do września                   

– odbiór w miesiącu wrześniu. 

 

6. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przyjęte przez Radę Gminy 

Poczesna Uchwałą Nr 65/X/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Stawka opłaty za odpady segregowane za 1 mieszkańca wynosi 8,50 zł miesięcznie,                       

Stawka opłaty za odpady niesegregowane za 1 mieszkańca wynosi 15 zł miesięcznie.                  

 

7.Informacja o miejscach zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych                                 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poczesna w 2015r. 

 

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Poczesna jest firma: EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                         

Spółka komandytowa  ul. Przemysłowa 7 , 42-274 Konopiska. 

2. Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych:  

 zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 - Instalacja MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. 

Sp.K. Konopiska ul. Przemysłowa 7 . 

3.Miejsce zagospodarowania odpadów zielonych:  

 odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały poddane kompostowaniu -                   

Instalacja MBP PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp.K. Konopiska  ul. Przemysłowa 7 . 

8.  Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Poczesna w 2015r. 

W 2015r. 10824 mieszkańców segregowało odpady, a 485 mieszkańców oddawało odpady              

w sposób niesegregowany.    

W 2015r. odebrano 3267,16 Mg odpadów zmieszanych, natomiast łączna masa odpadów 

papieru, metalu, tworzy 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 241,08 Mg . 

Dane przedstawione powyżej wynikają z przedłożonych przez przedsiębiorców świadczących 

usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Poczesna półrocznych sprawozdań. 

 

9. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

 

W analizowanym okresie w Gminie Poczesna nie realizowano inwestycji związanych                               

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

10. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami  

 

Koszty poniesione w związku m.in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych za rok 2015r. wyniosły  921 667,57 zł.  

  Ponadto należy uwzględnić również koszty związane z obsługą systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi – koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników związanych                         

z obsługą systemu, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji i książeczki opłat itp.).  

 

11. Osiągnięte poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów 

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Poczesna                       

w 2015r. 

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów 

odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                           

i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do 

osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:                                                                            

• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

– poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% 

wagowo;                                         

• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)                        

– poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 

70% wagowo. 

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 



niektórych frakcji odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:  

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]    

                     2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło        10      12      14      16     18    20     30    40   50  

W 2015r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom 20,09 %, przy minimalnym poziomie na 2015r., 

który wynosił 16 %.  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]  

           2012  2013  2014   2015    2016    2017   2018  2019 2020  

Inne niż niebezpieczne odpady      30  36   38  40   42    45   50   60  70                                          

i budowlane  rozbiórkowe  

W 2015r. Gmina Poczesna osiągnęła poziom 99% , przy minimalnym poziomie na 2015r., który 

wynosił  40 %.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poczesna za 2015r. 

sporządzono zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r. poz. 250).   

 Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że system gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Poczesna funkcjonuje prawidłowo. System ten działa zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami.         

 Należy podkreślić, iż Gmina Poczesna wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę 

ustawowo osiągając wymagany prawem poziom recyklingu.  

  Gmina Poczesna nadal uświadamia mieszkańców gminy w zakresie gospodarki opadami 

komunalnymi o sortowaniu odpadów w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów.  

 

Sporządziła: 

Magdalena Tomczyk 

 

 

 


