
Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania osiągnięte przez Gminę Ciężkowice. 
 
Art. 3b. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1)   poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2)   poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Art. 3c. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

1)   do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

2)   do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2017 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (wymagany poziom <45%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych                     

i szkła – 36,4% (wymagany poziom >20%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2017 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                             
i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom >45%) 
 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2016 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0% (wymagany poziom <45%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych                     

i szkła – 37,8% (wymagany poziom >18%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2016 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                             
i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom >42%) 
 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2015 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (wymagany poziom <50%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2015 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych                     

i szkła – 32,4% (wymagany poziom >16%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2015 r.  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                             
i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom >40%) 
 



Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2014 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 35,15 % (wymagany poziom <50%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych                     

i szkła – 23,90 % (wymagany poziom >14%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2014 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                   
i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom >38%) 
 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 21,24 % (wymagany poziom <50%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych                     

i szkła – 17,18 % (wymagany poziom >12%) 

Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2013 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                             
i rozbiórkowych – 100 % (wymagany poziom >36%) 
 


