
Informacja o poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczaniu masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągniętych przez Gminę śołynia 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2012.645) oraz 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. 2012.676) określają: a) poziomy recyklingu i przygotowania do 
ponownego uŜycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach, 
 b) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami innych niŜ niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych w poszczególnych latach, c) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach. 

Zestawienie tabelaryczne poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach 

 
POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO U śYCIA 

NASTĘPUJĄCYCH 
FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZ YW SZTUCZNYCH 

I SZKŁA 10) 
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod 
odebranych 
odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych4) 

Łączna masa odebranych 
odpadów 

komunalnych5) 

[Mg]  

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi5) [Mg] 

Masa odpadów 
przygotowanych 

do ponownego uŜycia5) 

[Mg] 
20 01 01 Papier i tektura 25,5 17,2 0 

20 01 02 Szkło 120,2 118,8 0 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 81,3 18,4 0 

20 01 40 Metale 16,6 16,4 0 



15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,9 0,6 0 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,9 10,8 0 

15 01 04 Opakowania z metali 1,3 5,5 0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,8 5,2 0 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11) [%] 

40 % 

 

 


