
POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2012 r., poz. 676) 
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Gmina Dobra  nie osiągnęła  jednak  wymaganego w rozporządzeniu poziomu ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania zarówno 

w roku 2012 - 1064,07 % 

jak i 2013 – 62,80 %,  
 

Natomiast w 2014 i 2015 r. Gmina Dobra osiągnęła wymagany rozporządzeniem poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania. Wynosił on  w 2014r. - 0%, a w 2015r. – 48,28 %.  

 

Gminie Dobra udało się ograniczyć masę odpadów ulegających biodegradacji kierowaną do 

składowania poprzez wysegregowanie  i odbiór tych odpadów „u źródła”  oraz  przez 

organizowane zbiórki  odpadów zielonych w kontenerach prowadzonych na terenie  gminy.  

 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
ZEBRANYCH  Z TERENU GMINY DOBRA LATA 2012-2015 .  
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826,8 967,30 

 

ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 
ZEBRANYCH  W 2013 r. 
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POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 
UŻYCIA  PAPIERU, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła w poszczególnych latach do 31.12.2020 r. został określony w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie  poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 
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Gmina Dobra osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła : 

• w 2012 r. – 40,00 %, 

• w 2013 r. – 61,71%, 



• w 2014 r. - 51 %, 

• w 2015 r. – 45,49 %. 

W 2012, 2013, 2014  i 2015 r. Gmina Dobra osiągnęła wymagany poziom odzysku. 

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 
I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW 
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach 

do 31.12.2020 r. został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 

maja 2012 r. w sprawie  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 
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Gmina Dobra osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych: 

• w 2012 r. – 61,27%, 

• w 2013 r. – 98,90 %, 

• w 2014 r. – 76,51 %, 

• w 2015 r. – 75,82 %. 

W roku 2012, 2013, 2014 i 2015 Gmina Dobra osiągnęła wymagany poziom odzysku. 

 


