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Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania – 2017 r.   

I. Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest 

zrealizowanie przez gminy obowiązków  osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych 

selektywnie. 

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w 

postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej 

ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich 

poziomów: 

• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła (zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

• w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) 

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co 

najmniej 70% wagowo. 

Obowiązkiem gmin jest  także ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania:(wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania) 

• do dnia 16 lipca 2013 r. -  nie więcej niż 50% 

• do dnia 16 lipca 2020 r. -  nie więcej niż 35%  

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

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowa. Poziomy do 

osiągnięcia w poszczególnych latach,  zostały określone w/n aktach wykonawczych do ww. 

ustawy: 

Zgodnie  z Rozporządzeniem 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. Nr 645)  gminy 

są  zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów: 
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W gminie Głusk poziom ten w roku 2017 wyniósł  49,25 %przy minimalnym 

poziomie na 2017r., który wynosił 20%. Wymagany poziom został osiągnięty. 
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 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami  [%] 
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W gminie Głusk poziom ten  w 2017 r. wyniósł 100%, przy minimalnym poziomie na 2017 r. 

który  wynosił 45%. Wymagany poziom został osiągnięty 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji  ( Dz.U. z 

2017 r. poz. 2412)  gminy są  zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach 

następujących poziomów: 

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, KTÓRE GMINA JEST 

OBOWIĄZANA OSIĄGNĄĆ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2 

Rok 2017 2018 2019 
2020 - do dnia 

16 lipca 

Pr [%] 45 40 40 35 

 

W gminie Głusk poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r.  wyniósł  13,62  %  przy  

dopuszczalnym poziomie na 2017 r.  – 45%. Wymagany poziom został osiągnięty. 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania wynika z tego, że odpady  o kodzie 19 12 12  o masie  167,820 Mg  powstałe               

z przetworzenia  w instalacji   ZZO Bełżyce  (RIPOK)   z dostarczonych  z terenu gminy 

Głusk  odpadów komunalnych, które zostały  zdeponowane na składowisku  stanowią  MBR1  

( frakcja powyżej 80 mm) - udział  odpadów UB1 wynosi 0,40. W związku z czym  MOUBR  

wynosi 67,128 Mg 

 

II. PODMIOTY odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2017r., z terenu 

gminy Głusk,  które nie działały na podstawie umowy, o której mowa  w art. 6f ust. 1 i nie 

świadczyły  takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o której  mowa w art. 6f ust.2 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w roku 2017  osiągnęły  następujące 

poziomy  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania: 
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 Poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

[%]* 

Papier, 

Metal, tworzywa 

sztuczne, szkło 

Osiągnięty poziom 

ograniczenia masy 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazywanych 

do składowania  

 

 Poziom 

recyklingu , 

przygotowania 

do ponownego 

użycia i 

odzysku 

innymi 

metodami 

[%]*** 

Inne niż 

niebezpieczne  

odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

uwagi 

 

SITA  Wschód Sp. z 

o.o.*** 

     ul. Ciepłownicza 6,              

20-479 Lublin 

26,16 9,01  poziomy 

osiągnięte 

Zakład Transportu 

Komunalnego*** 

Grzegorz Kosior,              

Dys 266,                       

21-003 Ciecierzyn 

21,46 6,26  poziomy 

osiągnięte 

REMONDIS Świdnik               

Sp. z o.o*** 

    ul. Kruczkowskiego 

6A, 

 21-040 Świdnik , 

79,78 0  poziomy 

osiągnięte 

EKO-TRANS                           

Spółka  z  o.o.*** 

  Samoklęski 28,                    

21-132 Kamionka  

49,14 0  poziomy 

osiągnięte 

TRANSPORT 

DROGOWY I WYWÓZ 

NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH I STAŁYCH 

Artur Cios *** 

Milejów-Osada  ul. 

Bukowa 12,   21-020 

Milejów 

 

295,54 0  Poziomu 

osiągnięte  

SUK-POL  Zienkiewicz 

Zdzisław***,                               

ul. Skowronkowa 88,            

20-832 Lublin   

 

0 

  

0  Podmiot 

odebrał  w 

2017 r. 

odpady o 

kodzie       

20 03 01 w 

łącznej 

masie            

0,330 Mg 

*Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]    minimalny poziom  w   2017 r., 

wynosił 20% 
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** dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 2017 r.  wynosił   45% 

***/W.w podmioty  w 2017 r. nie odbierały z terenu gminy Głusk odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych,                                                                                                                                  

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

minimalny poziom  w 2017 r. wynosił 45% 

 


