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PANKI, KWIECIEŃ 2022 R. 



 

WPROWADZENIE 

 

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

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) jednym z zadań gmin  

jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ma na celu 

dostarczenie informacji potrzebnych do stworzenia efektywnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Panki oraz do zweryfikowania możliwości 

technicznych i organizacyjnych gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Do opracowania analizy potrzebne są informację dotyczące: 

− możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, 

− potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

− kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki 

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− liczby mieszkańców, 

− liczbę 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 ww. ustawy, 

− ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

− ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych  

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości  

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych. 

 

 

 

 



1. PODSTAWA PRAWNA. 

 

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Panki funkcjonuje  

w oparciu o następujące podstawy prawne: 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu 

obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1530)  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

(t.j. Dz.U. 2017 poz. 2412) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz.U. 2021 poz. 906) 

− Uchwała Nr 15.116.2020 Rady Gminy Panki z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki, 

− Uchwała  Nr 18.140.2020 Rady Gminy Panki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 17.133.2020 Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 

− Uchwała Nr 15.118.2020 Rady Gminy Panki z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− Uchwała Nr 15.117.2020 Rady Gminy Panki z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki i zagospodarowania  

tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

− Uchwała Nr 16.125.2020 Rady Gminy Panki z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  

przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie 

gminy Panki oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 



2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PANKI. 

 

2.1. Charakterystyka gminy. 

 

Gmina Panki to gmina wiejska położona w województwie śląskim, w powiecie 

kłobuckim. Jej powierzchnia wynosi 54,94 km2, z czego większą część stanowią użytki rolne 

i lasy. Gmina składa się z 12 sołectw: Koski-Żerdzina, Panki, Kawki, Praszczyki, Cyganka-

Pacanów, Kałmuki, Jaciska, Zwierzyniec Trzeci, Kostrzyna-Kotary, Konieczki, Janiki-

Ślusarze, Aleksandrów.  

Łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2021 r. 

wynosiła 4983 osób, natomiast łączna liczba zadeklarowanych osób w złożonych deklaracjach 

to 4309 osoby. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów 

i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Dotyczy to również osób 

czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem 

gminy oraz poza granicami kraju. Pracownicy Urzędu na bieżąco weryfikują dane zawarte  

w składanych deklaracjach, w wyniku których stwierdzono, że w 2021 roku w gminie  

były 1453 punkty odbioru. 

 

2.2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Od dnia 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Panki 

odpowiedzialna jest Firma PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka 

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

Nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki przeznaczone  

do zbiórki odpadów zmieszanych i w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (papier i drobny złom, szkło, plastik, oraz zgodnie z zapotrzebowaniem  

na odpady BIO). Dystrybucja worków na odpady segregowane odbywa się podczas odbioru 

odpadów komunalnych zgodnie z regułą „worek za worek”. Dla wprowadzenia udogodnień dla 

mieszkańców worki można dodatkowo odbierać w siedzibie Urzędu Gminy Panki pok. nr 2. 

Ponadto w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym  

w Pankach przy ul. Łąkowej 8 mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego (w ramach ponoszonej 

miesięcznej opłaty) oddania następujących frakcji odpadów komunalnych: zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło, plastik, papier  



i tekturę, przeterminowane leki i chemikalia, drobny metal, baterie i akumulatory, odpady 

ulegające biodegradacji i zielone, papę odpadową a także odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku drobnych prac 

remontowych. 

Na stronie internetowej urzędu umieszczone są zasady segregacji odpadów w Gminie 

Panki. Przed rozpoczęciem poszczególnych kwartałów umieszczane są na stronie również 

harmonogramy wywozu odpadów komunalnych. Każdorazowo Wykonawca przy odbiorze 

odpadów zajmuje się dystrybucją harmonogramów wywozu odpadów na kolejny okres 

odbioru. Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Gminy Panki w pok. nr 2.  

PSZOK czynny jest we wtorki i w czwartki w godz. od 8.00 do 12.00  

oraz w drugą sobotę każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00. 

Dwa razy w roku na terenie Gminy Panki zorganizowana była zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych oraz zbiórka sprzętu RTV i AGD, które odbierane były bezpłatnie 

(w ramach ponoszonej miesięcznej opłaty) sprzed posesji.   

 

2.3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki tej opłaty. Stawka podstawowa 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25,00 zł za jedną osobę, natomiast 

jeśli właściciel nieruchomości zgłosił fakt posiadania przydomowego kompostownika  

i kompostowania w nim bioodpadów, wtedy przysługuje zniżka w wysokości 3,00 zł na jedną 

osobę.  

Wydatki w 2021 r. dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wyniosły 1 122 385,68 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH  

I ORGANIZACYJNYCH GMIN W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI     

   

Na terenie Gminy Panki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio  

lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa  

w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

2014” obszar województwa został podzielony na cztery regiony gospodarki odpadami.  

W każdym regionie gospodarka odpadami powinna być prowadzona z wykorzystaniem 

instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych.  Zgodnie z „Planem 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” gmina Panki należy do Regionu I. 

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 określa składowiska przeznaczone do przyjęcia odpadów z Regionu I,  

w tym z Gminy Panki tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie  

przy ul. Konwaliowej 1, PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

sp. k., ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krzywa 

3, 42-400 Zawiercie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA 

TERENIE GMINY PANKI W 2021 ROKU 

 

W poniższych tabelach przedstawione zostały masy poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Panki w roku 2021. Dane wynikają  

ze sprawozdań półrocznych składanych przez podmioty świadczące usługi odbioru odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Panki w 2021 roku.  

 

4.1. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Panki w 2021 r. 

INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PANKI 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1006,0500 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 17,9400 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 58,4500 Mg 

15 01 04 Opakowania z metali 23,0000 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 93,1000 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 46,9800 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 21,5200 Mg 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,1900 Mg 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione  

w 20 01 33 
0,1070 Mg 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

1,5250 Mg 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

 i 20 01 35 

1,3600 Mg 

20 01 01  Papier i tektura 3,4410 Mg 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,5160 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,8200 Mg 

SUMA 1296,9990 Mg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Ilość odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Łąkowej 8, gm. Panki w 2021 r. 

INFORMCJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] 

PSZOK 

ul. 

Łąkowa 8 

42-140 

Panki 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,8400 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,3800 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,4800 Mg 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

0,8900 Mg 

16 01 03 Zużyte opony 10,4200 Mg 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
1,0800 Mg 

17 01 07  

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

19,5600 Mg 

17 03 80 Odpadowa papa 5,4000 Mg 

17 09 04 Odpady z budowy 27,5400 Mg 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 

 i 20 01 35 

0,3000 Mg 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

0,6000 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 16,7000 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,9200 Mg 

 20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż 

wymienione w 20 01 27 

0,2400 Mg 

 20 01 11 Tekstylia 0,3200 Mg 

SUMA 109,6700 Mg 

 

  

 

 

 

 

 



5. POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 

UŻYCIA I ODZYSKU  

 

5.1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła 

Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia  

i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odpadów [Mg] 

Masa odpadów przygotowanych 

do ponownego użycia 

i poddanych recyklingowi [Mg] 

15 01 07 Opakowania ze szkła 45,7800 53,3640 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 17,6200 38,4657 

15 01 04 Opakowania z metali 23,0000 21,5404 

15 01 01 
Opakowania z papieru i tektury 13,5000 26,0197 

15 01 06 
Zmieszane odpady opakowaniowe 21,5200 0,000 

19 12 01 
Papier i tektura 0,000 0,0020 

19 12 02 Metale żelazne 0,000 3,6462 

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 0,000 24,9000 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła  

Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca  

na terenie województwa (GUS 2020) 0,395 Mg 

Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

przygotowanych do ponownego użycia  i poddanych recyklingowi [Mg] 
143,0380 Mg 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  [Mg] 1353,0890 Mg 

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

tworzyw sztucznych i szkła [%] 
88 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych 

do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu 

gminy/związku międzygminnego 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) 
Masa odpadów7) 

[Mg] 

Masa odpadów przygotowanych do ponownego 

użycia, poddanych recyklingowi  i innym 

procesom odzysku7) [Mg] 

17 03 80 Papa odpadowa 5,4000 0,000 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

1,0800 1,0800 

17 01 07 

Zmieszane odpady  

z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione  

w 17 01 06 

19,5600 19,5600 

SUMA 26,04 20,64 

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom 

odzysku − Mrbr [Mg] 

20,6400 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych [%] 

79,28% 

 

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

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę 

w roku sprawozdawczym [Mg] 
514,7100 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku 

sprawozdawczym [Mg] 
1006,0500 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim 

półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy [Mg] 
433,0000 

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim półroczu 

poprzedzającym rok sprawozdawczy [Mg] 
466,1420 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. 

- OUB [Mg] 
230,6760 

Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych  

ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego, 

przekazanych do składowania − MOUBR [Mg] 

8,4516 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania [%] 
8% 

  



Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych, gmina jest zobowiązana do osiągnięcia „poziomu przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych” w wysokości co najmniej 20 % wagowo za rok 

2021. Osiągnięty poziom wyniósł 27 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE 

Podsumowując wyżej przedstawione informacje należy stwierdzić, iż system 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Panki działa prawidłowo.  Jednakże 

Gmina ma świadomość konieczności dalszego edukowania społeczeństwa w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia wytwarzanych odpadów  

oraz właściwego wysegregowania odpadów ze strumienia odpadów zmieszanych,  

aby poprawić osiągnięte poziomy recyklingu i realnie wpływać na ochronę środowiska  

i przyrody.  

W ramach wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewniania porządku  

na terenie gminy i podniesienia jakości świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych  

od mieszkańców Gmina Panki planuje w przyszłych latach dokonać modernizacji  

oraz rozbudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Panki 

               Urszula Bujak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Panki za 2021 r.  

wykonała: Dominika Mika – młodszy referent. 


