
Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

pochodzących z terenu gminy Myszków 

 

W 2021 roku z terenu Miasta Myszków odebrano 8 161,5860 Mg odpadów 

zmieszanych.  

Jest to więcej o 1 658,0740 Mg w stosunku do roku 2020. Wszystkie  odebrane  odpady zostały 

zagospodarowane poprzez przetworzenie w procesie  R 12 obejmującego  procesy  wstępnego  

przetwarzania  odpadów, przygotowujące je do procesów R1-R11. Po sortowaniu wyżej 

wskazanej masy odpadów zmieszanych pozostało 2 845,5800 Mg odpadów, które skierowano 

do składowania na niżej wymienione składowiska odpadów: 

 składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie, 

 składowisko odpadów w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, 

 PWK Górna Odra Sp. z o.o. Składowiska odpadów komunalnych  

w Tworkowie, 

 ITOŚ Sp. z o. o. Lipie Śląskie,  

 Cofinco Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdrój,  

 Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Bytomiu, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. Kielcza.  

 

Odebrane zmieszane odpady komunalne kierowano do przetwarzania wyłącznie  

w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzonej przez:  

• Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., ul. Konwaliowa 1,  

42-263 Wrzosowo, 

• Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Krzywa 3, 42-200 Zawiercie, 

• Zakład Segregacji i Kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, 

• BM Recykling Sp. z o. o. - Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji  

w Siemianowicach Śląskich. 

 

W 2021 roku z terenu Miasta Myszków odebrano 1 346,9460 Mg odpadów ulegających 

biodegradacji. 
 

Odebrane odpady ulegające biodegradacji kierowano do instalacji 

prowadzonych przez:  

• Zakład Segregacji i Kompostowni Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, 

• Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Krzywa 3, 42-200 Zawiercie, 

• EKO-REGION Sp. z o. o. 46-200 Kluczbork, 

• Mondi Świecie S.A. 86-100 Świecie, 



• Remondis Sp. z o. o. Oddział w Częstochowie - Instalacja mechanicznego 

sortowania odpadów, 

• P.H.U. "REKO" Jakub Ciupiński ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków, 

• Zakład Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych, 46-043 Dylaki, 

Ozimska 1A, 

• EKO-REGION Sp. z o. o.  -  Zakład/Instalacja w Gotartowie. 

 

Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

Miasto Myszków za 2021 rok osiągnęło poziomy:  

 recyklingu frakcji z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,71 %,  

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych – 61,64 %,  

 ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania – 8,24 %, 

 składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych – 22,20 % 

 

 


