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POZIOMY RECYKLINGU I SKŁADOWANIA OSIĄGNIĘTE  

PRZEZ GMINĘ WŁADYSŁAWOWO W 2021 ROKU 
 

Informacja o osiągniętych przez Gminę Władysławowo wymaganych poziomach 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz poziomach składowania 

 

Burmistrz Władysławowa, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9. lit. c ustawy z dnia  

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. 

poz. 888 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez 

Gminę Władysławowo wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 roku. 

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu  

do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

 

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych określa art. 3b ust. 1 w/w ustawy. 

 

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów komunalnych - wyrażone w % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Określone poziomy 

recyklingu na kolejne 

lata [co najmniej] 

20 25 35 45 55 56 57 58 59 

Poziom osiągnięty przez 

Gminę Władysławowo 
30,42         

 

Przepisy w/w ustawy nie określają wymaganego do osiągnięcia w 2021 roku 

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne. 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, które gmina jest zobowiązana osiągnąć  

w poszczególnych latach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 

2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 
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Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania - wyrażone w % 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Określone poziomy 

na kolejne lata [max] 
35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 

Władysławowo 

26,05         

 

Poziomy składowania określone zostały w art. 3b ust. 2a w/w ustawy.  

 

 
Poziomy składowania - wyrażone w % 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Określone poziomy na kolejne lata 

[max] 
     30 30 30 30 

Poziom osiągnięty przez Gminę 

Władysławowo 
7,04 11,42        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sporządziła: Grażyna Janusch, 26 kwietnia 2022r.          

 

 


