
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin 

 

Ilości odpadów wytworzonych w roku 2020 na terenie Gminy Miasto Szczecin  

  

Na terenie Gminy Miasto Szczecin w roku 2020 odebrano 157 889,56Mg odpadów 

komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z czego 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod grupy 20 03 01),  odebrano 

106 468,30Mg . Z nieruchomości objętych gminnym systemem odebrano 80 987,32Mg co 

stanowi 76,1% wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych zagospodarowanych na 

terenie Gminy Miasto Szczecin.  

Z terenu Gminy Miasto Szczecin łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi 

wynosi łącznie 23 254,16Mg. W ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami 

odebrano łącznie 18 599,87Mg odpadów segregowanych, stanowiąc 79,99% wszystkich 

zebranych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi. 

Na terenie Gminy Miasto Szczecin odebrano 18 682,59Mg odpadów gromadzonych 

selektywnie ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01. W ramach odbioru bioodpadów 

bezpośrednio z nieruchomości odebrano 17 225,15Mg, co stanowi 92,20% wszystkich 

odebranych bioodpadów z terenu gminy. 

 

Z terenu Miasta odebrano 7 161,51Mg  oraz zebrano 17,80Mg łącznie 7 179,31Mg 

odpadów wielkogabarytowych o kodzie  200307 z czego w ramach odbioru odpadów 

wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości odebrano 6 483,63Mg w ramach 

gminnego sytemu, co w przeliczeniu daje 90,31 % wszystkich odebranych odpadów 

wielkogabarytowych odebranych z terenu Gminy.  

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania 

ilości odpadów ulegających biodegradacji 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych wyniósł w roku ubiegłbym poziom 49,2%.  Wymaganym poziomem recyklingu 

za rok 2019 było 40%. Natomiast w roku 2020 osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia odpadów komunalnych wyniósł 47% przy wymaganych 50%. 

 

Wszystkie odpady ulegające biodegradacji zostały poddane innym niż składowanie 

procesom przetwórczym. Dzięki czemu Gmina w 2020 roku, osiągnęła poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, na 

wysokości 0. 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

odebranych i zebranych w roku 2020 wyniosła 3 541,73Mg z czego łączna masa odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu wynosi 3 098,07Mg . Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 87,47%.  


