
POZIOMY ODZYSKU SUROWCÓW WTÓRNYCH PO 2020 ROKU 

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 888). 

 

Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej: 

 

1) 20% wagowo - za rok 2021; 

2) 25% wagowo - za rok 2022; 

3) 35% wagowo - za rok 2023; 

4) 45% wagowo - za rok 2024; 

5) 55% wagowo - za rok 2025; 

6) 56% wagowo - za rok 2026; 

7) 57% wagowo - za rok 2027; 

8) 58% wagowo - za rok 2028; 

9) 59% wagowo - za rok 2029; 

10) 60% wagowo - za rok 2030; 

11) 61% wagowo - za rok 2031; 

12) 62% wagowo - za rok 2032; 

13) 63% wagowo - za rok 2033; 

14) 64% wagowo - za rok 2034; 

15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok. 

 

Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości: 

1) 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029; 

2) 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034; 

3) 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych. 

 

Gminy są 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 

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%] 

 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

≥ 20 ≥ 25 ≥ 35 ≥ 45 ≥ 55 ≥ 56 ≥ 57 ≥ 58 ≥ 59 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 

Kórnik 

41 52        

Poziom składowania [%] 

 2021 r. 2022 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 2030 r. 2031 r. 

nie określono ≤ 30 ≤ 20 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 

Kórnik 

0 0        

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] 

 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

 ≤ 35 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 

Kórnik 

0 0        

 

 

 


