
Osiągnięte przez Gminę Dobrzeń Wielki poziomy recyklingu,  

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów oraz poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w 2020 r. 
 

 

Poziom 
Wymagany/dopuszczalny 

poziom w 2020 r. 
Osiągnięty poziom przez 
Gminę Dobrzeń Wielki  

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wymagany poziom – 50% 55% 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne  

wymagany poziom – 70% 66% 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

dopuszczalny poziom do 
dnia 16 lipca 2020 r. – 35% 

0% 

 

 

 

Osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne,  

na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości,  

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów oraz poziomy ograniczenia składowania 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2020 r. 

 
 

Poziom 
Wymagany/dopuszczalny 

poziom w 2020 r. 
Osiągnięty poziom przez 

podmiot  

PROWOD Sp. z o.o. Rynek 4, 46-082 Kup 

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wymagany poziom – 50% 20% 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne  

wymagany poziom – 70% 80% 



Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

dopuszczalny poziom do 
dnia 16 lipca 2020 r. – 35% 

0% 

EKO-TRANS Jan Kurowski, ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup 

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 

wymagany poziom – 50% 
100% 

do korekty 

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

dopuszczalny poziom do 
dnia 16 lipca 2020 r. – 35% 

0% 
do korekty 

ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o.o., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole 

Poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne  

wymagany poziom – 60% 100% 

 

 


