
Od 2021 r. zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (art.3b) obowiązkowy poziom przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinien wynosić co 

najmniej: 

• 20% wagowo – za 2021 rok 
• 25% wagowo – za 2022 rok 

• 35% wagowo – za 2023 rok  … 
docelowo 65% wagowo – za 2035 rok i za każdy kolejny rok. 

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%). 

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. 

Przepisy do 2020 r. 

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. 

• Miasto 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. 


