
POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KŁOCZEW 

Od 2021 roku zgodnie z zapisami art.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz.2519) obowiązkowy poziom przygotowania do ponownego użycia  

i recyklingu odpadów komunalnych powinien wynosić co najmniej: 

• 20% wagowo – za rok 2021;                       59% wagowo – za rok 2029; 

• 25% wagowo – za rok 2022;                       60% wagowo – za rok 2030; 

• 35%  wagowo – za rok 2023;                      61% wagowo – za rok 2031; 

• 45% wagowo – za rok 2024;                       62% wagowo – za rok 2032; 

• 55% wagowo – za rok 2025;                       63% wagowo – za rok 2033; 

• 56% wagowo – za rok 2026;                       64% wagowo – za rok 2034; 

• 57% wagowo – za rok 2027;                       65% wagowo – za rok 2035 

• 58% wagowo – za rok 2028;                                i za każdy kolejny rok 

 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia[%] 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028  r. 

Wymagany poziom dla 
odpadów komunalnych 

20        

Osiągnięty poziom 
recyklingu przez Gminę 
Kłoczew 

45,69        

Zapisy dot. osiągania przez gminy poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych zostały uchylone z dniem 31.12.2020 r. co oznacza, że gmina nie ma obowiązku 

osiągania poziomów tego odpadu od 2021 r. 

Zgodnie z art.3b ust.2a cytowanej ustawy poziom składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji nie może przekroczyć: 

• 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025 – 2029 

• 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030 – 2034 

• 10% wagowo – w 2035 roku i za każdy kolejny rok. 

(nie ma wytycznych na lata 2021 – 2024 – domyślnie 35%). 

 

Rok 
 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 

Dopuszczalny poziom masy 
odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
przekazywanych do 

składowania w stosunku do 
masy tych odpadów 

wytworzonych  w 1995 r. 
[%] 
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Poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
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