
POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI 

Od 2021 r. zgodnie z zapisami art.3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.2021r.poz.888 ze zm.) obowiązkowy poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych powinien wynosić co najmniej: 

• 20% wagowo - za rok 2021; 

• 25% wagowo - za rok 2022; 
• 35% wagowo - za rok 2023; 
• 45% wagowo - za rok 2024; 
• 55% wagowo - za rok 2025; 
• 56% wagowo - za rok 2026; 
• 57% wagowo - za rok 2027; 
• 58% wagowo - za rok 2028; 

• 59% wagowo - za rok 2029; 

• 60% wagowo - za rok 2030; 

• 61% wagowo - za rok 2031; 
• 62% wagowo - za rok 2032; 
• 63% wagowo - za rok 2033; 
• 64% wagowo - za rok 2034; 
• 65% wagowo - za rok 2035  

i za każdy kolejny rok. 

 

   
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

Wymagany poziom dla odpadów komunalnych 
z grupy 15 i 20  

(odebranych i zebranych (PSZOK, skupy)) 

20 25 35 45 55 56 57 58 59 

Osiągnięty poziom recyklingu przez Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki dla ww. grup 

odpadów komunalnych 
30,97         

 

Zapisy dot. osiągania przez gminy poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych zostały 
uchylone z dniem 31-12-2020 r. co oznacza, że gmina nie ma obowiązku osiągania poziomów tego odpadu od 2021r. 

 

Zgodnie z art.2a cytowanej ustawy poziom składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji nie może przekroczyć: 

• 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029 
• 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034 
• 10% wagowo – w 2035 roku i za każdy kolejny rok. 

(nie ma wytycznych na lata 2021-2024 – domyślnie 35%). 

Rok 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. [%] 

35 

(domyślnie) brak wytycznych 
30 30 30 30 30 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania osiągnięty przez 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

20,58         

 

  



_____________________________________________________________________________ 

Poziomy do 2020 roku 

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na wszystkie gminy 
obowiązek dostosowania się do nowych, bardzo wymagających norm ekologicznych związanych z 
segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów komunalnych. Cele ekologiczne jakie Nowy Dwór 

Mazowiecki musi osiągnąć do końca 2020 roku. 

• Co najmniej 50% - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyrzucanego w mieście musi 
być poddane recyklingowi (ponownemu wykorzystaniu). 

• Co najmniej 70% - odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyrzucanych w mieście musi być 
przygotowane do ponownego użycia i odzysku z zastosowaniem bezpiecznych metod. 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów 

komunalnych: 

   
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany poziom dla frakcji odpadów: 
 papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Osiągnięty poziom recyklingu przez Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki dla ww. frakcji 

odpadów 
14,41 22,30 36,6 32,6 36,4 26 129* 130 92 

*Od 2018 poziom obliczony z uwzględnieniem odpadów zebranych w skupach. 
 

    

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami [%] 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Wymagany poziom dla frakcji odpadów: 
inne niż niebezpieczne odpady budowlane 

i rozbiórkowe 
30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Osiągnięty poziom recyklingu przez Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki dla ww. frakcji 

odpadów 
100 100 100 79,49 100 100 86 58 63 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki musi także ograniczyć ilość odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, przekazywanych do składowania: 

▪ Od 16 lipca 2013 r. - odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 50% (wagowo) 
całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na wysypisku śmieci - 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r..  

▪ Od 16 lipca 2020 r. - odpady biodegradowalne mogą stanowić nie więcej niż 35% (wagowo) 

całkowitej masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania na wysypisku śmieci - 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów dla kolejnych lat 
określone zostały następujące poziomy: 

Rok 2012 r. 
16 

lipiec 
2013 r. 

2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 
16 

lipiec 
2020 r. 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. [%] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania osiągnięty przez 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 

69,40 31,80 7,85 10,61 0 16 6 6 20 

 


