
 

Informacje w sprawie osiągania poszczególnych poziomów przez Gminę Budzyń w latach od 2012 roku,                                                 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz 15 grudnia 2017 roku 

Poziomy Lata 
 2012 [%] 2013 [%] 2014 [%] 2015 [%] 2016 [%] 2017 [%] 2018 [%] 2019 {%] 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i 

szkła  

 

24,7 

 

 

33,80 32,1 36,8 

 

37,5 

 

56,16 

 
97,76 

 

71,80 

poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom 
osiągnięty 

poziom 
osiągnięty 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych 

 

brak danych 

 

brak danych 100 100 
 

100 

 

100 

 
100 

 

100 

poziom nieosiągnięty poziom nieosiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom 
osiągnięty 

poziom 
osiągnięty 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu 

ograniczania masy tych 

odpadów 

 

131,00 

Na dzień 16.07.2013 Cały rok 2013  

40 

 

4,9 

 

0 

 

0 

 
0 

 

0 61,5 52,73 

poziom nieosiągnięty poziom nieosiągnięty poziom 

nieosiągnięty 

poziom  osiągnięty poziom  osiągnięty poziom osiągnięty poziom osiągnięty poziom 

osiągnięty 
poziom 

osiągnięty 

 



 

Informacje w sprawie osiągania poszczególnych poziomów przez Gminę Budzyń w latach od 2020 roku, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz 15 grudnia 2017 roku 
 

Poziomy 

 Lata 2020 [%] 2021 [%] 2022 [%] 2023 [%] 2024 [%] 2025 [%] 2026 {%] 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i 

szkła 

 

46,03 

 

 

     

poziom nieosiągnięty poziom osiągnięty poziom  poziom  poziom  poziom  poziom  

Poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i 
rozbiórkowych 

 

88,29 

      

poziom nieosiągnięty poziom  poziom  poziom  poziom poziom poziom 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu 

ograniczania masy tych 

odpadów 

 

0,00 

      

poziom nieosiągnięty poziom poziom poziom  poziom  poziom poziom 

 


	poziomy
	Poziomy od 2020 roku

