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Poziomy recyklingu  

osiągnięte przez gminy należące do Międzygminnego Związku Celowego 

z siedzibą we Włodawie w 2021 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 2021 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) podaje do 

publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminy Hanna, Hańsk, 

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

poziomach przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie 

składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania 

odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.  

Wymagane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych 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 odpowiednich poziomów 

w wysokości co najmniej: 

1) 20% wagowo - za rok 2021; 

2) 25% wagowo - za rok 2022; 

3) 35% wagowo - za rok 2023; 

4) 45% wagowo - za rok 2024; 

5) 55% wagowo - za rok 2025; 

6) 56% wagowo - za rok 2026; 

7) 57% wagowo - za rok 2027; 

8) 58% wagowo - za rok 2028; 

9) 59% wagowo - za rok 2029; 

10) 60% wagowo - za rok 2030; 

11) 61% wagowo - za rok 2031; 

12) 62% wagowo - za rok 2032; 

13) 63% wagowo - za rok 2033; 

14) 64% wagowo - za rok 2034; 

15) 65% wagowo - za rok 2035 i za każdy kolejny rok. 

 



Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych osiągnięty w 2021 roku przez: 

 

 

[%] wagowo 

Gminę Hanna 25,63 

Gminę Hańsk 30,12 

Gminę Podedwórze 24,78 

Gminę Sławatycze 25,77 

Gminę Sosnówka 24,99 

Gminę Stary Brus 25,88 

Gminę m. Włodawa 47,31 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - 

średnio 
40,32 

 Minimalny 20 

 

 

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 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. osiągnięty przez: 

 [%] wagowo 

Gminę Hanna - (nie składowano) 

Gminę Hańsk - (nie składowano) 

Gminę Podedwórze - (nie składowano) 

Gminę Sławatycze - (nie składowano) 

Gminę Sosnówka - (nie składowano) 

Gminę Stary Brus - (nie składowano) 

Gminę m. Włodawa - (nie składowano) 

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie - 

średnio 

- (nie składowano) 

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,  21marca 2022 r. 


