
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych. 

Dz.U.2012.645 z dnia 2012.06.11 

Status: Akt obowiązujący 

Wersja od: 11 czerwca 2012 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1)
 

z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

Na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zarządza się, co następuje: 

§  1. Rozporządzenie określa: 

1)  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

2)  poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

-   w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2020 r., a także sposób obliczania tych 

poziomów. 

§  2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych są określone w załączniku do rozporządzenia. 

§  3.  

1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru: 

 

gdzie: 

Ppmts - poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %, 



Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła
2)

 poddanych 

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia 

odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów 

komunalnych, wyrażona w Mg, 

Mwpmts - łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i 

szkła
2)

, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 

oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na 

podstawie wzoru: 

1) w przypadku gmin: 

Mwpmts = Lm × MwGUS × Umpmts, 

2) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

Mwpmts = Mo × Umpmts, 

gdzie: 

Lm - liczba mieszkańców gminy, 

MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na 

terenie województwa
3)

, 

Mo - łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

Umpmts - udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym
4)

 odpadów komunalnych. 

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów 

komunalnych. 

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się na podstawie 

wzoru: 

 

gdzie: 

Pbr - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony 

w %, 



Mrbr - łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
5)

 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych 

odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z 

gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona 

w Mg, 

Mwbr - łączna masa wytworzonych
6)

 innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych
5)

, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw 

domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. 

§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 ______ 

1)
 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 

248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671). 

2)
 Należy brać pod uwagę odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 

01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych i szkła, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

3)
 Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. 

4)
 Na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie 

badań morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, 

o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

5)
 Należy brać pod uwagę odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 

02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 

17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 - inne 

niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

Nr 112, poz. 1206). 

6)
 Na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości lub na podstawie badań morfologii odpadów 

komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

ZAŁĄCZNIK  



POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I 

ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

Tabela nr 1 

 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. 

Papier, 

metal, 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło
1)

 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Tabela nr 2 

 
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. 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

 ______ 

1)
 Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. 


