
Poziomy 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 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych.  
 

 
 
Gmina Police osiągnęła w kolejnych latach następujące poziomy recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła:  
 

• 2012 r. – 30,02 % 

• 2013 r. – 29 %   

• 2014 r. – 34,8 % 

• 2015 r. – 32 % 

• 2016 r. – 28,61 % 

• 2017 r. – 31,11 % 

• 2018 r. -  36,19 % 

W latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Gmina Police uzyskała wymagane 

poziomy odzysku. 

Poziomy 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 
14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
 i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 
 
Gmina Police osiągnęła w kolejnych latach następujące poziomy recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych: 
 

• 2012 r. – 59,6 % 

• 2013 r. – 52 % 

• 2014 r. – 41 % 

Rok 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Papier, metal , tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50

Rok 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Inne niż niebezpieczne odpady 

budowlane i  rozbiórkowe (%)
30 36 38 40 42 45 50 60 70



• 2015 r. – 59 % 

• 2016 r. – 37,40 % 

• 2017 r. – 72,26 % 

• 2018 r. – 53,06 % 
 
W latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 Gmina Police uzyskała wymagane poziomy 

odzysku. 

Poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania 

Poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych  

do składowania w poszczególnych latach do 31.12.2020 r. został określony  

w rozporządzeniach: 

1) 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 (uchylone). 
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Gmina Police osiągnęła w kolejnych latach następujące poziomy masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 
 

• 2012 r. – 67,5 % 

• 2013 r. – 26 % 

• 2014 r. – 0 % 

• 2015 r. – 8% 

• 2016 r. – 0 % 
 

2) Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
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• 2017 r.  – 0,002 % 

• 2018 r. -  0,010 % 
 
W latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Gmina Police uzyskała wymagane 
poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania. 


