
V. Informacje o osiągniętych poziomach na podstawie rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2019 r.  

5.1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 

2017 r. ,poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, w Gminie 

Prusice wynosi 0%, a maksymalny dopuszczalny poziom zgodnie z w/w 

rozporządzeniem wynosi w 2019 r. do 40%. W związku z powyższym Gmina Prusice 

osiągnęła wymagany poziom.  

- 2019 r. : osiągnięto  0% - maksymalny dopuszczalny poziom masy odpadów wyniósł  do 

40% 

 

5.2.Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 poz. 2167), 

Gmina Prusice osiągnęła 42,47 %-wy poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie dla 

wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgodnie z 

rozporządzeniem poziom recyklingu na 2019 r. wynosi 40 %, wobec powyższego 

Gmina Prusice, osiągając wynik 42,47 % wywiązała się z obowiązku narzuconego 

przedmiotowym rozporządzeniem. 

- 2019: osiągnięty 42,47 % (minimalny poziom recyklingu wyniósł  w 2019 r. 40%) 
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5.3.Gmina Prusice w roku 2019 osiągnęła 100% poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Osiągnęła tym samym wymagany poziom, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 2167), który w roku 2019 

wynosił min. 60 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

                

Przedstawione dane oparto na rocznym sprawozdaniu Burmistrza z realizacji zadań w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok. 
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