
Obowiązkowe poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – na podstawie art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:
Poziom za rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

% wagowo 20 25 35 45 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

poziom osiągnięty przez
Gminę Miasto Płock [%]

27,6
9

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi  do  masy  wytworzonych odpadów komunalnych,  przy  czym przy  obliczaniu  poziomu nie  uwzględnia  się  innych  niż  niebezpieczne  odpadów budowlanych  i  rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne.

Informacja o poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne:

Poziom za rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brak jest rozporządzenia określającego poziom ograniczenia odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2021 i następne.

poziom osiągnięty przez
Gminę Miasto Płock [%]

96,0
4

Informacja o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:
Poziom za rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Brak jest rozporządzenia określającego poziom ograniczenia odpadów komunalnych ule-
gających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2021 i następne.

poziom osiągnięty przez
Gminę Miasto Płock [%]

0

Poziom składowania (od 2025 r.):
Poziom za rok 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

% wagowo 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 10

poziom osiągnięty przez Gminę Miasto Płock [%]

Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy                      
wytworzonych odpadów komunalnych. Do poziomu wlicza się również odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów.


