
Zgodnie z przepisami- art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są obowiązane osiągnąć 
do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 
50% wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 
odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo. 
Osiągnięcie założonych poziomów będzie następowało stopniowo, a poziomy do osiągnięcia 
w poszczególnych latach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2167), które przedstawiono w poniższych tabelach: 
 
Tabela nr 1 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia -  
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

 
Tabela nr 2 

 
Gminy są także obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania: 
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412), które 
przedstawiono w tabeli poniżej: 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami-   
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 



Rok 2017 2018 2019 2020 - do dnia 16 lipca 

Pr [%] 45 40 40 35 

 
Na podstawie rocznych sprawozdań przekazywanych do Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
przedstawiono w tabeli poniżej osiągnięte poziomy: 

-  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania; 

- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Rok Poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
kierowanych do 

składowania 

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 

papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i 

szkła 

Poziom recyklingu i 
przygotowania do 

ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

2013 30,38 % 18,92 80 % 
2014 0 12 % 3 % 
2015 0 18 % 67 % 
2016 0 20 % 96 % 
2017 0 24 % 70 % 

 

 
 
 


