
Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania  odpadami komunalnymi 







Zgodnie z ustawą z dnia 
24 września 2010 r. 

o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 657 z późn. zm.).







Tabela uwzględnia wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05,
ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 - opakowania
z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10,20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02

Tabela uwzględnia wyłącznie odebrane odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, 15 01 05, ex 15 01 06 - w części zawierającej papier, tekturę,
drewno i tekstylia z włókien naturalnych, ex 15 01 09 – opakowania z tekstyliów z włókien naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10,
20 01 11, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02





Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. z 2016 poz. 93).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami
i urządzeniami (Dz. U. z 2015 poz. 796).













Tabela zawiera wyłącznie informacje o odpadach odebranych przez podmioty odbierające odpady i zmagazynowane według stanu na koniec
okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dotyczy sumy wszystkich odebranych i zmagazynowanych odpadów, również tych które pozostały
z lat ubiegłych.

















Dotyczy odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez podmioty zbierające odpady komunalne













Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach:
19 12 12, 19 12 01, 19 12 07, 19 12 08



Należy co najmniej uwzględnić odpady o kodach:
19 12 12, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 12 01,
19 12 07, 19 12 08









https://bdo.mos.gov.pl/news/komunikat-w-sprawie-obliczania-poziomu-przygotowania-do-ponownego-

uzycia-i-recyklingu-odpadow-komunalnych-zgodnie-z-rozporzadzeniem-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-

3-sierpnia-2021-r-w-sprawie-sp/

https://bdo.mos.gov.pl/news/komunikat-w-sprawie-obliczania-poziomu-przygotowania-do-ponownego-uzycia-i-recyklingu-odpadow-komunalnych-zgodnie-z-rozporzadzeniem-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-3-sierpnia-2021-r-w-sprawie-sp/


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 
z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie sposobu obliczania przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1530)



Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się zgodnie ze wzorem:

P=
𝑴𝒓

𝑴𝒘
× 𝟏𝟎𝟎%poziom przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu odpadów komunalnych, wyrażony w %

łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi, 
wyrażona w Mg

Do Mr zalicza się:

➢ odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20 z wyjątkiem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04, 20 03 06

➢ odpady powstałe z przetwarzania odpadów komunalnych (grupa 15 i 20)

łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. 

Do Mw zalicza się odpady komunalne z grupy 15 oraz z grupy 20 z wyjątkiem 
odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04, 20 03 06



Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poddawanych obróbce tlenowej lub beztlenowej zalicza się do
odpadów poddanych recyklingowi, jeżeli w wyniku tej obróbki powstaje kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał,
który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub substancja, które nie są odpadami.

Jeżeli uzyskany kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub
substancja, które nie są odpadami, jest wykorzystywany na powierzchni ziemi, można zaliczyć go jako poddany recyklingowi, gdy
to wykorzystanie przynosi korzyści rolnictwu lub prowadzi do poprawy stanu środowiska.

Uzyskany kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał, który będzie wykorzystany jako produkt, materiał lub
substancja, które nie są odpadami, można zaliczyć jako poddany recyklingowi tylko wtedy, gdy może być wprowadzany do
obrotu jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby na podstawie pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa
wydanego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76) lub gdy stanowi
produkt nawozowy UE w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009
z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE,
zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/200
(Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.) lub gdy spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 30 ust. 4 lub ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 
(Dz. U z 2015 poz. 132)



https://bdo.mos.gov.pl/news/wyjasnienia-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska-dotyczace-przekazywania-danych-w-

ramach-sprawozdawczosci-komunalnej-za-2021-r/

https://bdo.mos.gov.pl/news/wyjasnienia-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska-dotyczace-przekazywania-danych-w-ramach-sprawozdawczosci-komunalnej-za-2021-r/


ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151)
zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą odpady komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i
rozbiórkowych. Wprowadzono definicję odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która odnosi się w sposób ogólny do
odpadów powstających w wyniku robót budowlanych.

Pomimo ww. zmian definicji, do odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych dalej zastosowanie
mają przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi (gmina ma obowiązek przyjmowania tego typu
odpadów).

Sprawozdania za 2021 r.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 13. ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw, do ewidencji odpadów oraz sprawozdań składanych za pośrednictwem BDO za 2021 r. na podstawie ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
stosuje się przepisy dotychczasowe, w tym stosuje się dotychczasową definicję odpadów komunalnych. Zmiany
w zakresie definicji odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych weszły w życie 1 stycznia 2022
i dotyczą sprawozdań, które zostaną złożone za 2022 r. oraz kolejne lata.

W związku z tym, że gminy w dalszym ciągu będą zapewniały przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych
z gospodarstw domowych, w sprawozdaniach komunalnych w dalszym ciągu będą zbierane informacje w zakresie masy
ww. odpadów (jednakże bez obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu).







Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oblicza się na podstawie wzoru:

𝑷𝒃𝒓 =
𝑴𝒓𝒃𝒓
𝑴𝒘𝒃𝒓

× 𝟏𝟎𝟎%
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych, wyrażony w %

łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (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) 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

łączna masa wytworzonych (na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych bądź gminę prowadzącą samodzielnie punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 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) innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (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), 
pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg





INFORMACJA NA TEMAT DANYCH DOTYCZĄCYCH OGRANICZANIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

W sprawozdaniach składanych za pośrednictwem BDO, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
nadal należy umieszczać informacje dotyczące osiągniętego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania. Określony poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji należało osiągnąć do lipca 2020 r. Dane będą zbierane i sprawozdawane w tym zakresie.

Sposób do wyliczenia tego poziomu znajduje się w rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. poz. 2412).



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)



SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza się na podstawie wzoru numer:

𝑶𝑼𝑩𝟏𝟗𝟗𝟓 = (𝟎, 𝟏𝟓𝟓×𝑳𝒎 + 𝟎, 𝟎𝟒𝟕×𝑳𝒘 )×𝑼𝒐 𝐌𝐠

udział gminy (w imieniu gminy odpady komunalne odbiera podmiot działający na podstawie umowy z gminą)/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem
nieruchomości, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056 i 2361), w rynku usług w roku
poprzedzającym dany rok sprawozdawczy, stanowiący iloraz masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot odbierający odpady komunalne
na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy, w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy;

− jeżeli w danym roku sprawozdawczym udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy
się w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości stanowi iloraz masy
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej
masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy, w ostatnim półroczu poprzedzającym dany rok sprawozdawczy;

− jeżeli podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości nie odbierał odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku poprzedzającym dany
rok sprawozdawczy, przyjmuje się, że Uo = 1.

masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r. [Mg]

liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy 
według danych Głównego Urzędu Statystycznego

liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy 
według danych Głównego Urzędu Statystycznego



udział odpadów ulegających biodegradacji w 
masie niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 dla 
wsi wynoszący 0,48

[Mg]𝑴𝑶𝑼𝑩𝑹 = 𝑴𝑴𝑹 × 𝑼𝑴 + 𝑴𝑾𝑹 × 𝑼𝑾 +

𝒊=𝟏

𝟏𝟔

𝑴𝑺𝑹𝒊 × 𝑼𝑺𝒊 + 𝑴𝑩𝑹𝟏 × 𝑼𝑩𝟏 + 𝑴𝑩𝑹𝟐 × 𝑼𝑩𝟐

Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w danym 
roku sprawozdawczym, przekazanych do składowania, oblicza się według wzoru numer:

udział odpadów ulegających 
biodegradacji w masie 

niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o kodzie 

20 03 01 dla miast wynoszący 
0,57

masa niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01 odebranych na 
obszarze miast w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do 
składowania, w przypadku 

wystąpienia niezgodnego z prawem 
składowania tych odpadów bez 

przetworzenia [Mg]

masa selektywnie zebranych i odebranych 
odpadów ulegających biodegradacji ze 

strumienia odpadów komunalnych z obszaru 
danej gminy w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do 
składowania [Mg]

udział odpadów ulegających biodegradacji 
w masie selektywnie zebranych i odebranych odpadów 

ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych 
wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu:

dla i=1   20 01 01  - 1,00;
dla i=2   20 01 08  - 1,00;
dla i=3   20 01 10  - 0,50;
dla i=4   20 01 11  - 0,50;
dla i=5   20 01 25  - 1,00;
dla i=6   20 01 38  - 0,50;
dla i=7   20 02 01  - 1,00;
dla i=8   20 03 02  - 1,00;
dla i=9   15 01 01  - 1,00;
dla i=10  15 01 03  - 1,00;
dla i=11  15 01 05  - 0,40;

dla i=12  ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i 
tekstylia z włókien naturalnych - 0,50

dla i=13  ex 15 01 09 z włókien naturalnych - 0,50;
dla i=14   19 12 01 - 1,00,
dla i=15   19 12 07 - 0,50,
dla i=16  19 12 08 - 0,50
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masa odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11), zawierająca odpady 
ulegające biodegradacji, powstała z odpadów 
komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 

mm przekazanych do składowania [Mg]

masa niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 

o kodzie 20 03 01 odebranych na 
obszarze wsi w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do 
składowania, w przypadku 

wystąpienia niezgodnego z prawem 
składowania tych odpadów bez 

przetworzenia [Mg]

masa odpadów o kodzie 19 12 12  (inne odpady 
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) 
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 19 12 11), zawierająca odpady 
ulegające biodegradacji, powstała z odpadów 
komunalnych o frakcji o wielkości co najmniej 
od 0 do 80 mm przekazanych do składowania 

[Mg]

masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, 
odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w danym roku 
sprawozdawczym, przekazanych do składowania [Mg];

UB2 - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie 19
12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów
komunalnych o frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm, wynoszący w
zależności od wartości parametru AT4, rozumianej jako aktywność oddychania –
parametr wyrażający zapotrzebowanie na tlen przez próbkę odpadów w ciągu 4
dni:
AT4 < 10 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,
AT4 od 10 do 20 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,29,
AT4 > 20 mg O2/g suchej masy: UB2 = 0,59,
brak pomiaru AT4: UB2 = 0,59;

UB1 - udział odpadów ulegających biodegradacji w
masie odpadów o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w
tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11) powstałych z odpadów
komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm
przekazanych do składowania wynoszący 0,40;



Osiągany w danym roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania (TR) oblicza się według wzoru numer:

𝑻𝑹 =
𝑴𝑶𝑼𝑩𝑹 ∙ 𝟏𝟎𝟎

𝑶𝑼𝑩𝟏𝟗𝟗𝟓 ×𝑫
%

osiągany w danym roku poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania [%]

masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych 
i przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych w danym roku 

sprawozdawczym, przekazanych do składowania [Mg]

masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
wytworzonych w 1995 r. [Mg]
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wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy wyliczony według wzoru:

𝑫 =
𝑳𝑹
𝑳𝟏𝟗𝟗𝟓

gdzie:

𝑳𝑹- liczba mieszkańców na obszarze gminy w danym roku, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 
24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286), lub na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez 
właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

𝑳𝟏𝟗𝟗𝟓 - liczba mieszkańców na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 1995 r. (liczba osób zamieszkałych według
stanu na dzień 31 grudnia 1995 r.); jeżeli w 1995 r. gmina nie istniała, należy przyjąć, że 𝑳𝟏𝟗𝟗𝟓 = 𝑳𝟏

gdzie:
𝑳𝟏 – liczba mieszkańców na obszarze gminy w pierwszym roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru 

mieszkańców, zgodnie z u stawą z dnia 2 4 września 2010 r . o ewidencji ludności, lub na podstawie danych pochodzących 
ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.





SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
wskazuje na obowiązek przekazywania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych
i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r.

Art. 14 Informacje o osiągniętych poziomach składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania
odpadów komunalnych, o których mowa w art. 9q ust. 3 pkt 5 oraz art. 9s ust. 3 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 2
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za rok 2020 i za rok 2021 są przekazywane odpowiednio w sprawozdaniu, o którym
mowa w art. 9q ust. 1 oraz art. 9s ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, sporządzanym i przekazywanym za rok 2021.

Ponadto w art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono, że ww.
poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania
odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

W związku z powyższym sposób obliczenia ww. poziomu za 2020 r. i 2021 r., należy obliczyć w następujący sposób:

Poziom składowania [%] = 
𝑴𝒔

𝑴𝒘
x 100%

gdzie :
Ms – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych odpadów komunalnych przekazanych w danym roku do
zagospodarowania w procesie składowania (D5), wyrażoną w Mg.

Mw – oznacza łączną masę odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydmmzzgu
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydmnbrgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobygy4tqltqmfyc4nrrgiydgmzvgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydmmzyg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrzgyydcltqmfyc4njyheydmnbqgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobygy4tqltqmfyc4nrrgiydgmzvgi


Uzyskany poziom składowania [%] należy załączyć, jako dodatkowy plik 
w formacie pdf lub zip, o nazwie – Poziom składowania za 2020 i 2021


