
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposób 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. 

Dz.U.2012.676 z dnia 2012.06.18 

Status: Akt obowiązujący 

Wersja od: 18 czerwca 2012 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1)
 

z dnia 25 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów 

Na podstawie art. 3c 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 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w 

poszczególnych latach; 

2)  sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów, o których mowa w pkt 1. 

§  2. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

§  3. Sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym jest określony w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

§  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). 

 



ZAŁĄCZNIKI  

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1  

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 R. [%] 

Rok 2012 

16 

lipca 

2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

16 

lipca 

2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. [%] 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2  

SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU OGRANICZENIA MASY ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO 

SKŁADOWANIA W ROKU ROZLICZENIOWYM 

1. Masę odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza się na podstawie 

wzoru: 

OUB1995 = 0,155 · Lm + 0,047 · Lw [Mg] 

gdzie: 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 

1995 r. [Mg]; 

Lm - liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych 

Głównego Urzędu Statystycznego; 

Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

2. Masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do składowania w 

roku rozliczeniowym należy obliczać według wzoru: 

 



gdzie: 

OUBR - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do 

składowania w roku rozliczeniowym [Mg]; 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 

1995 r. [Mg]; 

PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%]. 

3. Masę odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych 

z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, oblicza się 

według wzoru: 

MOUBR = (MMR · UM) + (MWR · UW) + (MSR · US) + (MBR · 0,52) [Mg] 

gdzie: 

MOUBR - masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do 

składowania, [Mg]; 

MMR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na 

obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

MWR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na 

obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

UM - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla miast wynoszący 0,57; 

UW - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla wsi wynoszący 0,48; 

MSR - masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia 

odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych 

do składowania; 

US - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych 

odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący 

dla poszczególnych rodzajów odpadów według kodu: 

20 01 01 - 1,00; 

20 01 08 - 1,00; 

20 01 10 - 0,50; 



20 01 11 - 0,50; 

20 01 25 - 1,00; 

20 01 38 - 0,50; 

20 02 01 - 1,00; 

20 03 02 - 1,00; 

15 01 01 - 1,00; 

15 01 03 - 1,00; 

ex 15 01 09 z włókien naturalnych - 0,50; 

ex 15 01 06 w części zawierającej papier, tekturę, drewno i tekstylia z włókien 

naturalnych - 0,50; 

MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu 

zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań 

rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.
1)

), 

przekazanych do składowania; 

0,52 - średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych 

po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o 

kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska 

wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

4. Osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR) oblicza się według wzoru: 

 

gdzie: 

TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]; 

MOUBR -masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru 

danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, [Mg]; 

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 

1995 r. [Mg]. 



Jeżeli TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym 

został osiągnięty, 

gdzie: 

PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%]. 

______ 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. 

Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, 

Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016. 


