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Poziomy recyklingu  

osiągnięte przez gminy należące do Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie w 2020 r. 

 

Informacja o osiągniętych przez gminy należące do Międzygminnego 

Związku Celowego z siedzibą we Włodawie (obejmującą gminy: Hanna, Hańsk, 

Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i m. Włodawa) wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 r. 

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie 

zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) podaje do 

publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminy Hanna, Hańsk, 

Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i m. Włodawa wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w 2020 roku. Poziomy recyklingu, 

jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, 

określone zostały w/w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są 

zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów: 

- w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia co najmniej 

50% wagowo; 

- w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż 

niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

w odniesieniu do papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła 

osiągnięty w 2020 roku przez: 

 

 

[%] wagowo 

Gminę Hanna 60,76 

Gminę Hańsk 61,24 

Gminę Podedwórze 55,89 

Gminę Sławatycze 67,12 

Gminę Sosnówka 52,05 

Gminę Stary Brus 57,12 

Gminę m. Włodawa 90,07 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - 

średnio 
78,51 

 Minimalny 50 



 

 

 

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne osiągnięty w 2020 roku przez: 

 [%] wagowo 

 

Gminę Hanna - 

Gminę Hańsk - 

Gminę Podedwórze - 

Gminę Sławatycze - 

Gminę Sosnówka - 

Gminę Stary Brus - 

Gminę m. Włodawa - 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - 

średnio 
- 

Minimalny 70 

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w roku 2020 nie odbierano żadnych 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne. 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin należących do 

Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie jest również 

ograniczanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, 

- 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. 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów. Zgodnie z załącznikiem do 

powyższego rozporządzenia określone zostały poziomy: 

 

 



Poziom określenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. osiągnięty przez: 

 [%] wagowo 

 

Gminę Hanna 0 

Gminę Hańsk 0 

Gminę Podedwórze 0 

Gminę Sławatycze 0 

Gminę Sosnówka 0 

Gminę Stary Brus 0 

Gminę m. Włodawa 0 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - 

średnio 
0 

Dopuszczalny  35 

 

Podmiotem odbierającym i transportującym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o.  we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa. Odpady 

komunalne zebrane z terenu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we 

Włodawie są przetwarzane i unieszkodliwiane w Zakładzie Zagospodarowania 

Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie przy ul. Komunalnej 22, 22-200 

Włodawa. 

 

 

Włodawa, dnia 30 marca 2021 r. 


