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UZYSKANE PRZEZ ZM GOAP POZIOMY WYMAGANE USTAWĄ UCPG W 2019 ROKU 
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych  
do składowania przez gminę w danym roku rozliczeniowym (obliczone w sprawozdaniach rocznych dla Gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
dla 2019 roku) 

POZIOMY ROK 
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania [%] (TR) 

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] 
(Ppmts) 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
[%] (Pbr) 

Wymagany poziom 

2019 
nie więcej niż 40% co najmniej 40 % co najmniej 60 % 

Osiągnięty poziom 
przez ZM GOAP 

0,0 36,03 92,88 

 
 

 
 
UZYSKANE POZIOMY WYMAGANE USTAWĄ UCPG W 2019 ROKU PRZEZ POSZCZEGÓLNE GMINY CZŁONKOWSKIE – 
korekta sprawozdań 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych  
do składowania przez gminę w danym roku rozliczeniowym przez poszczególne gminy członkowskie (obliczone w sprawozdaniach rocznych dla Gmin z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi dla 2019 roku) 

 

ROK 

Poziom 

wg Rozporządzenia Ministerstwa 

Środowiska 

Wymagany poziom 

dla danego roku 
Buk Czerwonak Kleszczewo Kostrzyn 

Murowana 

Goślina 
Oborniki Pobiedziska Poznań Swarzędz 

2019 

Poziom ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji [%] (TR) 

nie więcej niż 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts) 

co najmniej 40% 51,71 41,81 50,50 41,06 44,04 50,13 48,79 33,69 41,69 

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) 

co najmniej 60% 100 95,77 55,38 78,02 98,43 73,20 79,90 94,15 70,99 

 


