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Wymagane poziomy za 2021 rok: 

➢ Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – poziom został obliczony zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji; 

➢ Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - poziom został obliczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych; 

➢ Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych - poziom został obliczony 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. 

➢ Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – przepis przejściowy art. 14 ustawy  

z dnia 17 listopada 2021 r. o odpadach oraz niektórych innych ustaw wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu 

składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r. Poziom został obliczony 

zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz.888). 

 

Wyliczenia poziomów na podstawie złożonych korekt w dniu 10.08.2022 r. i 01.09.2022 r. 

ROK 

Poziom 

wg Rozporządzenia Ministerstwa 

Środowiska 

Wymagany poziom 

dla danego roku 
ZM GOAP Buk Czerwonak Kleszczewo Kostrzyn 

Murowana 

Goślina 
Oborniki Pobiedziska Poznań Swarzędz 

2021 

Poziom ograniczenia składowania masy 

odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji [%] (TR) 

nie więcej niż 35%  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych [%] (P) 

co najmniej 20%  41,67 43,95 50,97 41,73 39,52 52,55 43,14 55,70 40,28 40,73 

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

[%] (Pbr) 

co najmniej 70% 93,74 94,20 88,39 56,90 72,58 98,54 99,82 93,73 93,98 84,12 

Poziom składowania odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych 

 2,43 0,02 3,64 1,74 1,24 3,61 3,50 0,34 2,60 0,87 

 


