
Na podstawie art. 3. ust. 2. pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Gmina Czersk informuje 

o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania: 

 

I. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, kierowanych do 

składowania 

96,38 52,81 35,37 32,88 

 

Poziomy dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem 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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II. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

10,09 12,31 23,63 27,71 

 

Poziomy dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

 
  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 
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III.     Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

23,93 1,38 4,32 94,96 

 

Poziomy dopuszczalne zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

 
 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%] 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Inne niż 
niebezpieczne 
odpady 
budowlane  
i rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 


