
POZIOMY  RECYKLINGU 
DLA  ODPADÓW  SELEKTYWNIE  ZEBRANYCH  Z  TERENU  GMINY  PUCK 

 
 

Wójt Gminy Puck podaje do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez Gminę Puck 
wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznych, szkła oraz innych niż 
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe a także ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 
Poziomy recyklingu, jakie zobowiązane są osiągnąć gminy, określone zostały zapisami Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 roku w 
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 645 i Dz. U. z 2016 roku, poz. 2167) oraz Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania  oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów 
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 676) 

 

 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła (w %) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

określone poziomy recyklingu 
na kolejne lata według 

Rozporządzenia Ministra 
Środowiska 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

poziom recyklingu osiągnięty 
przez  

Gminę Puck 
19,4 19,6 18,6 41,2 44,5     

 

 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów  

budowlanych i rozbiórkowych (w %) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

określone poziomy recyklingu 
na kolejne lata według 

Rozporządzenia Ministra 
Środowiska 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

poziom recyklingu osiągnięty 
przez  

Gminę Puck 
100 95,1 98,5 97,1 93,6     

 

 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 

odpadów wytworzonych w 1995 roku (w %) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

określone poziomy recyklingu 
na kolejne lata według 

Rozporządzenia Ministra 
Środowiska 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

poziom recyklingu osiągnięty 
przez  

Gminę Puck 
172,4 72,9 70,5 24,6 0,3     

 

Powyższą informację podaje się do publicznej wiadomości na mocy zapisów art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 250 z późn. zm.). 


