
Wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacja zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi.

Dz.U.2016.934 z dnia 2016.06.29
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

Wejście w życie:
30 czerwca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1

z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji

zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) zarządza się, co następuje:

§  1. Określa się następujące wzory:
1) półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik
nr 4 do rozporządzenia;
5) rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik nr 5 do
rozporządzenia.

§  2. Kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016
sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§  3. Roczne sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 sporządza się zgodnie z
dotychczasowymi przepisami.



§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ
PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI
CZĘŚĆ A1)

SPRAWOZDANIE PODMIOTU
ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZA ..... PÓŁROCZE ........ ROKU2)

ADRESAT3)

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta4), 5)

Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa5), 6)

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Województwo Miejscowość

Kod
pocztowy Ulica Nr budynku Nr

lokalu

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODEBRANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji7)

Nazwa i
adres

instalacji8),
do której
zostały

przekazane
odpady

komunalne

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych9)

Rodzaj odebranych
odpadów

komunalnych9)

Masa odebranych odpadów
komunalnych10) [Mg]

Sposób
zagosp
odarow

ania
odebra
nych

odpadó
w

komun
alnych1



1)

SUMA
b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 0110) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie

20 03 01 poddanych
składowaniu10) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03
01 poddanych

innym niż
składowanie

procesom
przetwarzania10

) [Mg]
Odebranych z

obszarów
miejskich

Odebranych z
obszarów
wiejskich
SUMA

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających
biodegradacji12)

Nazwa
i adres
instala
cji8),
do

której
zostały
przeka
zane

odpady
komun

alne
ulegają

ce
biodeg
radacji

Kod
odebranych odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji9)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalny
ch

ulegającyc
h

biodegrada
cji9)

Masa odebranych odpadów
komunalnych ulegających

biodegradacji10)

[Mg]

Sposób
zagospodarowa
nia odebranych

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji11)



SUMA
d) Informacja o odpadach odebranych w danym półroczu i magazynowanych przez
podmiot uzupełniający sprawozdanie (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod
magazynowanych

odpadów
komunalnych9)

Rodzaj magazynowanych odpadów komunalnych9)

Masa
magazynowanych

odpadów
komunalnych10)

[Mg]

SUMA
e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich półroczach i przekazanych
do zagospodarowania w danym półroczu sprawozdawczym (ulegających i
nieulegających biodegradacji)
Na
zw
a i
adr
es
ins
tal
acj
i8),
do
któ
rej
zos
tał
y

prz
ek
aza
ne
od
pa
dy
ko
mu
nal
ne

Kod
magazynowanych

odpadów
komunalnych9)

Rodzaj
magazynowany

ch odpadów
komunalnych9)

Masa magazynowanych
odpadów komunalnych10)

[Mg]

Sposób
zagospodarowania
magazynowanych

odpadów
komunalnych11)
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SUMA
III. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I
POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA,
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH
PRZEZ PODMIOT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nazwa i adres
instalacji, w

której zostały
wytworzone

odpady o
kodzie 19 12

12
przeznaczone

do składowania
z odebranych
przez podmiot

odpadów
komunalnych

Masa odpadów o
kodzie 19 12 12

przeznaczonych do
składowania

powstałych po
sortowaniu
odpadów

selektywnie
odebranych10) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 19 12
12 przeznaczonych do

składowania powstałych po
sortowaniu albo mechaniczno-
-biologicznym przetwarzaniu

zmieszanych odpadów
komunalnych10)

[Mg]

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady o

kodzie 19 12 12
przeznaczone do

składowania
wytworzone z

odebranych przez
podmiot odpadów

komunalnych

SUMA
IV. INFORMACJA O ODPADACH PRZYGOTOWANYCH DO PONOWNEGO
UŻYCIA, PODDANYCH RECYKLINGOWI I INNYM PROCESOM ODZYSKU
ORAZ O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ
OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła13)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
odebranych przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym
Kod odpadów

przygotowanyc
h do

ponownego
użycia i

poddanych
recyklingowi9)

Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych

recyklingowi9)

Masa odpadów
przygotowanych do ponownego

użycia i poddanych
recyklingowi10) [Mg]



b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła13)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych
Kod odpadów
magazynowan

ych w
poprzednich

okresach
sprawozdawcz

ych i w
bieżącym
okresie

sprawozdawcz
ym

przygotowanyc
h do

ponownego
użycia i

poddanych
recyklingowi9)

Rodzaj odpadów magazynowanych
w poprzednich okresach

sprawozdawczych i w bieżącym
okresie sprawozdawczym

przygotowanych do ponownego
użycia i poddanych recyklingowi9)

Masa odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

bieżącym okresie
sprawozdawczym

przygotowanych do
ponownego użycia i

poddanych recyklingowi10)

[Mg]

Okres
sprawozda
wczy, w
którym
odpady
zostały

wykazane
jako

odebrane
[półrocze i

rok]

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

w I półroczu w II półroczu cały rok15)

Łączna masa
odpadów

papieru, metali,
tworzyw

sztucznych i
szkła

przygotowanyc
h do

ponownego
użycia i

poddanych
recyklingowi10)

[Mg]

Łączna masa
odebranych



odpadów
komunalnych
od właścicieli

nieruchomości1

0), 15) [Mg]
Udział

morfologiczny
papieru, metali,

tworzyw
sztucznych i

szkła w
składzie

morfologiczny
m odpadów

komunalnych16

), 17) [%]
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do

ponownego użycia18) papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła16) [%]

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi19), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów odebranych przez podmiot w danym okresie
sprawozdawczym

Kod odpadów
przygotowanyc

h do
ponownego

użycia,
poddanych

recyklingowi i
innym

procesom
odzysku9)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku9)

Masa
odpadów

przygotow
anych do

ponownego
użycia,

poddanych
recyklingo
wi i innym
procesom
odzysku10)

[Mg]

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi19), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich
okresach sprawozdawczych



Kod odpadów
magazynowan

ych w
poprzednich

okresach
sprawozdawcz

ych i w
bieżącym
okresie

sprawozdawcz
ym,

przygotowanyc
h do

ponownego
użycia,

poddanych
recyklingowi i

innym
procesom
odzysku9)

Rodzaj odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

bieżącym okresie
sprawozdawczym,

przygotowanych do ponownego
użycia, poddanych

recyklingowi i innym procesom
odzysku9)

Masa odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

bieżącym okresie
sprawozdawczym,

przygotowanych do ponownego
użycia, poddanych

recyklingowi i innym procesom
odzysku10) [Mg]

Okres
sprawozda
wczy, w
którym
odpady
zostały

wykazane
jako

odebrane
[półrocze i

rok]

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

w I półroczu w II półroczu cały rok14)

Łączna masa innych niż
niebezpieczne odpadów

budowlanych i
rozbiórkowych

przygotowanych do
ponownego użycia,

poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku10)

[Mg]

Łączna masa innych niż
niebezpieczne odpadów

budowlanych
i rozbiórkowych

odebranych w danym
okresie



sprawozdawczym10) [Mg]
Osiągnięty poziom

recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i

odzysku innymi
metodami18) innych niż
niebezpieczne odpadów

budowlanych i
rozbiórkowych16)

[%]
g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w I półroczu w II półroczu cały rok14)

Masa odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzona

w 1995 r.10), 16), 20) [Mg]
Masa odpadów ulegających
biodegradacji odebranych

ze strumienia odpadów
komunalnych od

właścicieli nieruchomości,
przekazanych do

składowania10) - MOUBR
21)

[Mg]
Osiągnięty poziom
ograniczenia masy

odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

przekazywanych do
składowania16), 22) [%]

V. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY
ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE23)

w I półroczu (stan na 30 czerwca) w II półroczu (stan na 31
grudnia)

Liczba
właścicieli

nieruchomości
VI. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię Nazwisko



Numer
telefonu
służbowego24)

Numer faksu służbowego24) E-mail służbowy24)

Data
sporządzenia
sprawozdania

Podpis i pieczątka24) odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości25)

Objaśnienia:
1) Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
2)  Podmiot  odbierający odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości,  na  podstawie
umowy  z  gminą  i  jednocześnie  na  podstawie  umów  z  właścicielami  nieruchomości,
przekazuje  dwa  oddzielne  sprawozdania  w  tym  zakresie.
3) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar
prowadzenia  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości.
4) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
5) O ile nie jest zwolniony z obowiązku j ego posiadania.
6) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87,
122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281).
7) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów, z wyłączeniem odpadów o
kodach wymienionych w przypisie nr 12.
8) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia
działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów
osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W
przypadku przekazania  odpadów do przetwarzania  poza instalacjami  lub urządzeniami
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o  odpadach,  należy  wpisać  słownie  "odzysk  poza  instalacjami  lub  urządzeniami".  W
przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady
zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady
zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji
o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.
9) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
10) Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg należy
podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
11) Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy
unieszkodliwiania  odpadów  wymienione  w  załączniku  nr  2  tej  ustawy.  W  przypadku
przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały



przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli
podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów
należy wpisać "zbieranie".
12)  Należy  uwzględnić  odpady  o  kodach:  15  01  01,  15  01  03,  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, ex 20 01 10 Odzież z
włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02
01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
13) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06
-  w  części  zawierającej  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania
wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20
01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.  Należy  również  uwzględnić  odpady  o  tych  kodach  przekazane  podmiotowi
posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający
sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do
ponownego użycia.
14) Należy wypełnić w przypadku sprawozdania sporządzanego za drugie półrocze.
15)  Należy  podać  sumę wszystkich  odebranych  odpadów komunalnych  z  wyłączeniem
odpadów z  grupy  17.
16) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  w  ostatnim  składanym  za  dany  rok
sprawozdaniu.
17) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań
morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie podmiotu.
18) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
19) Należy uwzględnić odpady 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, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych
kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do
których  podmiot  wypełniający  sprawozdanie  posiada  informację  o  przekazaniu  ich  do
recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.
20)  Masę  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  wytworzoną  w  1995  r.  na
obszarze,  z  którego podmiot  odbiera  odpady komunalne  od właścicieli  nieruchomości,
oblicza  się  na  podstawie  wzoru:

OUB1995 = (0,155*Lm+0,047*Lw)*Uo[Mg]

gdzie:
OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.



na obszarze, z którego podmiot odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
[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;
Uo - udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług w
roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.
Udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług stanowi
iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot  i
łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok
rozliczeniowy.
Jeśli w danym roku rozliczeniowym udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy się, udział tego podmiotu w rynku
usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten
podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w ostatnim półroczu
poprzedzającym rok rozliczeniowy.
21) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
22)  Poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art.  3c  ust.  2  ustawy z  dnia  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w
gminach.
23) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podmiot ten dołącza do sprawozdania wykaz
właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na
odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz właścicieli  nieruchomości,  z którymi
umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo
nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości, a w przypadku
rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.
24) O ile posiada.
25) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na
podstawie pełnomocnictwa.
CZĘŚĆ B1)

SPRAWOZDANIE ZEROWE
PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO

ODPADY KOMUNALNE OD
WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI
ZA ..... PÓŁROCZE ........ ROKU

ADRESAT2)

I. DANE
PODMIOT
U
ODBIERA
JĄCEGO
ODPADY
KOMUNA
LNE OD



WŁAŚCIC
IELI
NIERUCH
OMOŚCI

Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta3), 4)

Numer
rejestrowy
nadany
przez
marszałka
województ
wa4), 5)

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu

Oznaczenie
siedziby i
adres
podmiotu

Województwo Miejscowość Kod
pocztowy

Ulica Nr budynku

Nr lokalu
II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU I
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA6)

cały rok

Łączna
masa

odpadów
papieru,
metali,

tworzyw
sztucznych i

szkła
przygotowa

nych do
ponownego

użycia i
poddanych

recyklingow
i7), 8) [Mg]

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości 7), 8), 9) [Mg]

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
w składzie morfologicznym odpadów komunalnych10), 11) [%]

Osiągnięty
poziom

recyklingu,
przygotowa



nia do
ponownego

użycia12)

papieru,
metali,

tworzyw
sztucznych i
szkła10) [%]

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH6)

cały rok

Łączna
masa innych

niż
niebezpiecz
ne odpadów
budowlanyc

h i
rozbiórkow

ych
przygotowa

nych do
ponownego

użycia,
poddanych

recyklingow
i i innym
procesom
odzysku 7),

8) [Mg]
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych odebranych w danym okresie sprawozdawczym
7), 8) [Mg]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia

i odzysku innymi metodami12) innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych10) [%]

IV.
INFORMA
CJA O
OSIĄGNIĘ
TYM
POZIOMI
E
OGRANIC



ZENIA
MASY
ODPADÓ
W
KOMUNA
LNYCH
ULEGAJĄ
CYCH
BIODEGR
ADACJI
PRZEKAZ
YWANYC
H DO
SKŁADO
WANIA6)

cały rok

Masa
odpadów

komunalnyc
h

ulegających
biodegradac

ji
wytworzona
w 1995 r.8),

10), 13) [Mg]
Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych ze

strumienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w roku rozliczeniowym, przekazanych

do składowania7), 8) - MOUBR
14) [Mg]

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania10), 15)

[%]

V. DANE
OSOBY
WYPEŁNI
AJĄCEJ
SPRAWOZ
DANIE

Imię Nazwisko

Numer
telefonu
służbowego
16)

Numer
faksu
służbowego1
6)

E-mail służbowy16) Data sporządzenia
sprawozdania

Podpis i
pieczątka16)

odbierająceg
o odpady



komunalne
od
właścicieli
nieruchomo
ści16)

Objaśnienia:
1) Wypełnia podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który w
danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych.
2) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar
prowadzenia  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości.
3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
4) O ile nie jest zwolniony z obowiązku jego posiadania.
5) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87,
122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281).
6) Dział II, III i IV sprawozdania zerowego za drugie półrocze wypełnia podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o
której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o
którym mowa w art.  6f ust.  2 tej ustawy, który odbierał na terenie danej gminy odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości w pierwszym półroczu i nie odbierał odpadów
komunalnych w drugim półroczu.
7) Należy wpisać masę odpadów podaną w sprawozdaniu za pierwsze półrocze.
8)  Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy
podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
9)  Należy  podać  sumę  wszystkich  odebranych  odpadów  komunalnych  z  wyłączeniem
odpadów  z  grupy  17.
10) Wypełnia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,  w  ostatnim  składanym  za  dany  rok
sprawozdaniu.
11) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań
morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie podmiotu.
12) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
13)  Masę  odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacji  wytworzoną  w  1995  r.  na
obszarze,  z  którego podmiot  odbiera  odpady komunalne  od właścicieli  nieruchomości,
oblicza  się  na  podstawie  wzoru:

OUB1995 = (0,155*Lm+0,047*Lw)*Uo[Mg]



gdzie:
OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
na obszarze, z którego podmiot odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
[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;
Uo - udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług w
roku poprzedzającym rok rozliczeniowy.
Udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości w rynku usług stanowi
iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten podmiot  i
łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w roku poprzedzającym rok
rozliczeniowy.
Jeśli w danym roku rozliczeniowym udział podmiotu odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy się, udział tego podmiotu w rynku
usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez ten
podmiot i łącznej masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy w ostatnim półroczu
poprzedzającym rok rozliczeniowy.
14) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
15)  Poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art.  3c  ust.  2  ustawy z  dnia  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w
gminach.
16) O ile posiada.
17) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na
podstawie pełnomocnictwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT

PROWADZĄCY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

SPRAWOZDANIE PODMIOTU
PROWADZĄCEGO PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZA ...... ROK

ADRESAT1)

I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa podmiotu



Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych2) i organ
wydający

Numer rejestrowy nadany przez marszałka województwa2), 3)

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Województwo Miejscowość

Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu

Oznaczenie miejsca działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych

Województwo Miejscowość

Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZEBRANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH
a) Informacja o zebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji4)

Nazwa i adres
instalacji5), do
której zostały
przekazane

odpady
komunalne

Kod zebranych
odpadów

komunalnych6)

Rodzaj zebranych
odpadów komunalnych6)

Masa zebranych
odpadów

komunalnych7)

[Mg]

Sposób
zagospodarowa
nia zebranych

odpadów
komunalnych8)

SUMA
b) Informacja o selektywnie zebranych odpadach komunalnych ulegających
biodegradacji9)

Nazwa i adres
instalacji5), do
której zostały
przekazane

odpady
komunalne
ulegające

biodegradacji

Kod zebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji6)

Rodzaj zebranych
odpadów komunalnych

ulegających
biodegradacji6)

Masa zebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji7)

 [Mg]

Sposób
zagospodarowa
nia zebranych

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji8)



SUMA
c) Informacja o odpadach zebranych w danym roku i magazynowanych przez podmiot
wypełniający sprawozdanie (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów
komunalnych6)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych6)

Masa
magazynowany

ch odpadów
komunalnych7)

[Mg]

SUMA
d) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do
zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających
biodegradacji)
Nazwa
i adres
instalac
ji5), do
której
zostały
przekaz

ane
odpady
komun

alne

Kod
magazynowany

ch odpadów
komunalnych6)

Rodzaj
magazynowanych

odpadów komunalnych6)

Masa
magazynowany

ch odpadów
komunalnych7)

[Mg]

Sposób
zagospodarowa

nia
magazynowany

ch odpadów
komunalnych8)

Rok
sprawo
zdawcz

y, w
którym
odpady
zostały
wykaza
ne jako
zebrane

SUMA
III. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA10), POWSTAŁYCH Z ZEBRANYCH
PRZEZ PODMIOT ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa i adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady o kodzie

19 12 12 przeznaczone do składowania z
zebranych przez podmiot odpadów

komunalnych

Masa odpadów
o kodzie 19 12

12
przeznaczonych
do składowania
powstałych po

sortowaniu

Nazwa i adres składowiska, na
które przekazano odpady o

kodzie 19 12 12 przeznaczone do
składowania wytworzone z
zebranych przez podmiot
odpadów komunalnych



odpadów
selektywnie
zebranych7)

[Mg]

SUMA
IV.INFORMACJA O ODPADACH PRZYGOTOWANYCH DO PONOWNEGO
UŻYCIA, PODDANYCH RECYKLINGOWI I INNYM PROCESOM ODZYSKU
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zebranych
przez podmiot w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych
do ponownego użycia i

poddanych recyklingowi6)

Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych

recyklingowi6)

Masa odpadów
przygotowanyc

h do
ponownego

użycia i
poddanych

recyklingowi7)

[Mg]

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła11)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów
magazynowany

ch w
poprzednich

okresach
sprawozdawczy
ch i w bieżącym

okresie
sprawozdawczy

m,
przygotowanyc

h do
ponownego

użycia i
poddanych

Rodzaj odpadów magazynowanych w
poprzednich okresach sprawozdawczych i

w bieżącym okresie sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego użycia i

poddanych recyklingowi6)

Masa odpadów
magazynowany

ch w
poprzednich

okresach
sprawozdawczy
ch i w bieżącym

okresie
sprawozdawczy

m,
przygotowanyc

h do
ponownego

użycia i
poddanych

Rok
sprawozdawczy

,
w którym

odpady zostały
wykazane

jako zebrane



recyklingowi6) recyklingowi7)

[Mg]

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia

i poddanych recyklingowi7) [Mg]
Łączna masa zebranych odpadów komunalnych7), 12) [Mg]
c) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych13) będących odpadami
komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów zebranych przez podmiot w danym okresie
sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych
do ponownego użycia,

poddanych recyklingowi i innym
procesom
odzysku6)

Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych

recyklingowi i innym procesom odzysku6)

Masa odpadów
przygotowanyc

h do
ponownego

użycia,
poddanych

recyklingowi i
innym

procesom
odzysku7) [Mg]

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych13) będących odpadami
komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych przez podmiot w poprzednich
okresach sprawozdawczych

Kod odpadów
magazynowany

ch w
poprzednich

okresach
sprawozdawczy
ch i w bieżącym

okresie
sprawozdawczy

m,
przygotowanyc

h do

Rodzaj odpadów magazynowanych w
poprzednich okresach sprawozdawczych i

w bieżącym okresie sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego użycia,

poddanych recyklingowi, i innym
procesom odzysku6)

Masa odpadów
magazynowany

ch w
poprzednich

okresach
sprawozdawczy
ch i w bieżącym

okresie
sprawozdawczy

m,
przygotowanyc

h do

Rok
sprawozdawczy

,
w którym

odpady zostały
wykazane

jako zebrane



ponownego
użycia,

poddanych
recyklingowi i

innym
procesom
odzysku6)

ponownego
użycia,

poddanych
recyklingowi, i

innym
procesom

odzysku7) [Mg]

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do

ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku7) [Mg]

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych zebranych w danym

okresie sprawozdawczym7) [Mg]
V. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię Nazwisko

Numer telefonu służbowego14) Numer faksu
służbowego14) E-mail służbowy14)

Data sporządzenia sprawozdania
Podpis i pieczątka14) prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych15)

Objaśnienia:
1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar
prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2) O ile nie jest zwolniony z obowiązku jego (jej) posiadania.
3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695,1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87,
122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281).
4)  Należy uwzględnić wszystkie rodzaje zebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o
kodach wymienionych w przypisie nr 9.
5) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia
działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów
osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać słownie "przekazanie osobom fizycznym". W
przypadku przekazania  odpadów do przetwarzania  poza instalacjami  lub urządzeniami
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o  odpadach,  należy  wpisać  słownie  "odzysk  poza  instalacjami  lub  urządzeniami".  W



przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady
zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady
zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji
o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.
6) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
7)  Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy
podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
8)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy
unieszkodliwiania  odpadów,  wymienione  w załączniku  nr  2  tej  ustawy.  W przypadku
przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały
przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli
podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów
należy wpisać "zbieranie".
9)  Należy  uwzględnić  odpady  o  kodach:  15  01  01,  15  01  03,  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, ex 20 01 10 Odzież z
włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02
01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
10)  Należy  uwzględnić  odpady  o  kodzie  19  12  12  powstałe  po  sortowaniu  odpadów
selektywnie  zebranych.
11) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06
-  w  części  zawierającej  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania
wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20
01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.  Należy  również  uwzględnić  odpady  o  tych  kodach  przekazane  podmiotowi
posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot uzupełniający
sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do
ponownego użycia.
12)  Należy  podać  sumę  wszystkich  zebranych  odpadów  komunalnych  z  wyłączeniem
odpadów  z  grupy  17.
13) Należy uwzględnić odpady 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, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych
kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do
których  podmiot  wypełniający  sprawozdanie  posiada  informację  o  przekazaniu  ich  do
recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.



14) O ile posiada.
15) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na
podstawie pełnomocnictwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ

PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI

CIEKŁYCH

SPRAWOZDANIE PODMIOTU
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ZA ..... KWARTAŁ ........ ROK

ADRESAT1)

I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Nazwa podmiotu

Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności2)

Oznaczenie siedziby i adres podmiotu

Województwo Miejscowość

Kod
pocztowy Ulica Nr

budynku Nr lokalu

II. ILOŚĆ I RODZAJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU
GMINY

Rodzaj
odebranyc

h z
obszaru
gminy

nieczystoś
ci

ciekłych3)

Ilość odebranych z
obszaru gminy

nieczystości ciekłych4)

[m3]

Ilość
przekazanych
nieczystości

ciekłych do stacji
zlewnej4) [m3]

Nazwa i adres stacji zlewnej, do
której zostały przekazane

odebrane
nieczystości ciekłe



Uwagi5)

III.
LICZBA
WŁAŚCI
CIELI
NIERUC
HOMOŚ
CI, OD
KTÓRYC
H
ZOSTAŁ
Y
ODEBRA
NE
NIECZY
STOŚCI
CIEKŁE6
)

IV.
DANE
OSOBY
WYPEŁN
IAJĄCEJ
SPRAWO
ZDANIE

Imię Nazwisko

Numer
telefonu
służboweg
o7)

Numer faksu
służbowego7) E-mail służbowy7) Data sporządzenia

sprawozdania

Podpis i
pieczątka7)

prowadząc
ego
działalnoś
ć w
zakresie
opróżniani
a
zbiornikó
w
bezodpływ
owych i
transportu



nieczystoś
ci
ciekłych8)

Objaśnienia:
1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar
prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
2) O ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania.
3)  Przez  rodzaj  odebranych  nieczystości  ciekłych  rozumie  się:  ścieki  bytowe,  ścieki
komunalne oraz ścieki przemysłowe, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 15-17 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz.
352).
4) Z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
5) Należy umieścić wyjaśnienia, jeżeli występuje różnica między ilością nieczystości ciekłych
odebranych z obszaru gminy, a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych.
6) Do sprawozdania należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w
okresie sprawozdawczym zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, a także wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy
te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę
oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
7) O ile posiada.
8) Lub podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu prowadzącego działalność na
podstawie pełnomocnictwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ WÓJTA,

BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

SPRAWOZDANIE WÓJTA,
BURMISTRZA LUB PREZYDENTA

MIASTA/ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI

ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ........ ROK

ADRESAT1)

1) MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
.......................................

2) ........................................................
INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO2)

Rodzaj gminy3):

Liczba mieszkańców gminy W 1995 r. W roku



lub związku międzygminnego
zgodnie

z danymi GUS

sprawozdawczym,
zgodnie z danymi
pochodzącymi z

rejestru
mieszkańców4) gminy
(lub gmin należących
do związku) według

stanu na dzień 31
grudnia roku objętego

sprawozdaniem
Liczba mieszkańców miasta

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50
tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50
tys. mieszkańców

Liczba mieszkańców wsi
II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW
KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5)

Nazwa i
adres

instalacj
i6), do
której
zostały
przekaz

ane
odpady
komuna

lne

Kod
odebranych
odpadów

komunalnych7)

Rodzaj odebranych
odpadów

komunalnych7)

Masa
odebranych odpadów

komunalnych8)

[Mg]

Sposób
zagospoda
rowania

odebranyc
h

odpadów
komunaln

ych9)

SUMA
b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 018) [Mg]

Masa odpadów o kodzie 20 03
01 poddanych składowaniu8)

[Mg]

Masa
odpadów o
kodzie 20

03 01
poddanych

innym



niż
składowan

ie
procesom
przetwarza

nia8)

[Mg]
Odebranych
z obszarów
miejskich

Odebranych
z obszarów
wiejskich
SUMA

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających
biodegradacji10)

Nazwa i
adres

instalacj
i6), do
której
zostały
przekaz

ane
odpady
komuna

lne
ulegając

e
biodegr
adacji

Kod odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji7)

Rodzaj odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji7)

Masa odebranych
odpadów komunalnych

ulegających
biodegradacji8)

[Mg]

Sposób
zagospodarowa
nia odebranych

odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji9)

SUMA
d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w
danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających
biodegradacji)

Kod magazynowanych
odpadów komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych

odpadów
komunalnych8)



[Mg]

SUMA
e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do
zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających
biodegradacji)

N
a
z
w
a
i
a
d
r
e
s
i
n
s
t
a
l
a
c
ji
6)

,
d
o
k
t
ó
r
e
j
z
o
s
t
a

Kod
magazynowa

nych
odpadów

komunalnyc
h7)

Rodzaj
magazynowanych

odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych

odpadów
komunalnych8) [Mg]

Sposób zagospodarowania
magazynowanych odpadów

komunalnych9)

R
o
k
s
p
r
a
w
o
z
d
a
w
c
z
y
,
w
k
t
ó
r
y
m
o
d
p
a
d
y
z
o
st
ał
y



ł
y
p
r
z
e
k
a
z
a
n
e
o
d
p
a
d
y
k
o
m
u
n
a
l
n
e

w
y
k
a
z
a
n
e
ja
k
o
o
d
e
b
r
a
n
e

SUMA
III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, funkcjonujących na terenie

gminy/związku międzygminnego
Nazw
a i
adres
punkt
u

Kod
zebranych
odpadów

komunalnyc
h7)

Rodzaj
zebranych
odpadów
komunaln

ych7)

Masa zebranych
odpadów

komunalnych8)

[Mg]

Nazwa i adres
instalacji6), do której
zostały przekazane
odpady komunalne

Sposób
zagospodaro

wania
zebranych
odpadów9)



SUMA
a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w
danym roku sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających
biodegradacji)

Kod magazynowanych
odpadów komunalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych

odpadów
komunalnych8)

[Mg]

SUMA
b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do
zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających
biodegradacji)
Na
zw
a i
adr
es

inst
ala
cji6)

, do
któ
rej
zos
tały
prz
eka
zan
e

odp
ady
ko
mu
nal
ne

Kod
magazynowa

nych
odpadów

komunalnyc
h7)

Rodzaj
magazynowany

ch odpadów
komunalnych7)

Masa
magazynowanych

odpadów
komunalnych8) [Mg]

Sposób zagospodarowania
magazynowanych odpadów

komunalnych9)

Rok
spra
woz
daw
czy,
w

któr
ym
odp
ady
zost
ały
wy
kaz
ane
jak
o

zeb
ran
e



SUMA
IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I
POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA,
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I
ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW
KOMUNALNYCH

Nazwa i adres
instalacji, w której

zostały wytworzone
odpady o kodzie 19
12 12 przeznaczone
do składowania z

odebranych i
zebranych z terenu

gminy/związku
międzygminnego

odpadów
komunalnych

Masa odpadów
o kodzie 19 12

12
przeznaczonyc

h do
składowania

powstałych po
sortowaniu
odpadów

selektywnie
odebranych i
zebranych8)

[Mg]

Masa odpadów o kodzie 19
12 12 przeznaczonych do

składowania powstałych po
sortowaniu albo
mechaniczno-

-biologicznym przetwarzaniu
zmieszanych odpadów
komunalnych8) [Mg]

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady o

kodzie 19 12 12
przeznaczone do

składowania
wytworzone z
odebranych i

zebranych z terenu
gminy/związku

międzygminnego
odpadów

komunalnych

SUMA
V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI
METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie
sprawozdawczym

Kod odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i

poddanych
recyklingowi7)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

Masa
odpadó

w
przygot
owanyc

h do
ponown

ego
użycia i



poddany
ch

recyklin
gowi8)

[Mg]

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod
odpadów
magazyno
wanych w
poprzedni

ch
okresach

sprawozda
wczych i

w
bieżącym
okresie

sprawozda
wczym,

przygotow
anych do

ponowneg
o użycia i

poddanych
recyklingo

wi7)

Rodzaj odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w bieżącym

okresie sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego

użycia i poddanych
recyklingowi7)

Masa odpadów magazynowanych w
poprzednich okresach

sprawozdawczych i w bieżącym
okresie sprawozdawczym,

przygotowanych do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi8) [Mg]

Rok
sprawoz
dawczy,

w
którym
odpady
zostały
wykaza
ne jako
odebran

e lub
zebrane

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Łączna masa odpadów papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła

przygotowanych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi8) [Mg]

Łączna masa odebranych i zebranych



odpadów
komunalnych od właścicieli

nieruchomości8), 13) [Mg]
Udział morfologiczny papieru, metali,

tworzyw sztucznych
i szkła w składzie morfologicznym

odpadów
komunalnych14) [%]

Osiągnięty poziom recyklingu i
przygotowania

do ponownego użycia15) papieru, metali,
tworzyw

sztucznych i szkła [%]
d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi16) przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku
międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia,

poddanych
recyklingowi i innym
procesom odzysku7)

Rodzaj odpadów przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom

odzysku7)

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia,

poddanych recyklingowi
i innym procesom

odzysku8) [Mg]

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach
sprawozdawczych

Kod
odpadów
magazyno
wanych w
poprzedni

ch
okresach

sprawozda
wczych i

w
bieżącym
okresie

Rodzaj odpadów magazynowanych w
poprzednich okresach sprawozdawczych
i w bieżącym okresie sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego użycia,

poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku7)

Masa odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w bieżącym

okresie sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego

użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom

odzysku [Mg]8)

Rok
spraw
ozdaw
czy,
w

który
m

odpad
y

został
y

wykaz



sprawozda
wczym,

przygotow
anych do

ponowneg
o użycia,

poddanych
recyklingo
wi i innym
procesom
odzysku7)

ane
jako

odebr
ane
lub

zebra
ne

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do

ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym
procesom odzysku8) [Mg]

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych odebranych i zebranych w

danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg]
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne
odpadów

budowlanych i rozbiórkowych [%]
g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
wytworzona w 1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg]

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru
gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym,

przekazanych
do składowania8) - MOUBR

17) [Mg]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania18)

[%]

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY



ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE19)

VII. UWAGI

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię Nazwisko

Numer telefonu
służbowego Numer faksu służbowego E-mail służbowy

Data sporządzenia
sprawozdania

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub
przewodniczącego związku międzygminnego

Objaśnienia:
1)  Należy  wpisać  marszałka  województwa  oraz  wojewódzkiego  inspektora  ochrony
środowiska,  właściwych  ze  względu  na  położenie  gminy.
2)  W przypadku wypełniania sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać
nazwę związku oraz nazwy gmin należących do związku.
3)  Należy  wpisać:  miejska,  wiejska  albo  miejsko-wiejska.  W  przypadku  wypełniania
sprawozdania przez związek międzygminny należy wpisać liczbę poszczególnych rodzajów
gmin należących do związku.
4) Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz.
722).
5) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o
kodach wymienionych w przypisie nr 10.
6) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia
działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów
osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101
i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281), należy wpisać słownie
"przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza
instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5
ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach,  należy  wpisać  słownie  "odzysk  poza
instalacjami  lub  urządzeniami".  W  przypadku  przekazania  odpadów  podmiotowi
zbierającemu  odpady  komunalne  jeżeli  odpady  zostały  przekazane  do  dalszego
zagospodarowania należy podać adres miejsca gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli
podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów
należy podać adres miejsca ich zbierania.
7) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.



8)  Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy
podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
9)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy
unieszkodliwiania  odpadów  wymienione  w  załączniku  nr  2  tej  ustawy.  W  przypadku
przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały
przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli
podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów
należy wpisać "zbieranie".
10)  Należy  uwzględnić  odpady  o  kodach:  15  01  01,  15  01  03,  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, ex 20 01 10 Odzież z
włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02
01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
11)  Przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami należy wziąć pod uwagę odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i
szkła przygotowane do ponownego użycia i poddane recyklingowi lub inne niż niebezpieczne
odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  przygotowane  do  ponownego  użycia,  poddane
recyklingowi i innym procesom odzysku odebrane od właścicieli nieruchomości, zebrane w
punktach selektywnego zbierania  odpadów komunalnych,  zebrane  w inny sposób oraz
wysegregowane  w  instalacjach  do  mechanicznego  lub  mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, w stosunku których uzyskano informację, o której
mowa w art. 9oa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
12) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06
-  w  części  zawierającej  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania
wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20
01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.  Należy  również  uwzględnić  odpady  o  tych  kodach  przekazane  podmiotowi
posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający
sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do
ponownego użycia.
13)  Należy podać sumę wszystkich odebranych oraz zebranych z terenu gminy odpadów
komunalnych z wyłączeniem odpadów z grupy 17.
14) Na podstawie aktualnego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami lub na podstawie badań
morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy.
15) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
16) Należy uwzględnić odpady 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, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych
kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do
których  podmiot  wypełniający  sprawozdanie  posiada  informację  o  przekazaniu  ich  do
recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.
17) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
18)  Poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania oblicza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art.  3c  ust.  2  ustawy z  dnia  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w
gminach.
19) Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o których mowa w
art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz
zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ MARSZAŁKA

WOJEWÓDZTWA

SPRAWOZDANIE MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA

.................................................................... Z
REALIZACJI ZADAŃ

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA ............... ROK

ADRESAT:
MINISTER ŚRODOWISKA1)

I. DANE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA
Liczba gmin w województwie
miejskic

h
wiejskic

h
miejsko

-
wiejskic

h
liczba związków międzygminnych

Liczba mieszkańców województwa
W 1995 r. zgodnie

z danymi GUS

Zgodnie z
danymi z
rejestrów

mieszkańcó



w2) gmin
według stanu
na dzień 31

grudnia roku
objętego

sprawozdani
em

Liczba mieszkańców miast
Liczba mieszkańców miast powyżej 50 tys.

mieszkańców
Liczba mieszkańców miast poniżej 50 tys.

mieszkańców
Liczba mieszkańców wsi

II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW
KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji3)

Nazwa i
adres

instalacj
i4), do
której
zostały
przekaz

ane
odpady
komuna

lne

Kod odebranych odpadów
komunalnych5)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych5)

Masa odebranych
odpadów

komunalnych6)

[Mg]

Sposób
zagospodaro

wania
odebranych
odpadów

komunalnyc
h7)

SUMA
b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa
odebranych
odpadów o

kodzie
20 03 016) [Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01

poddanych
składowaniu6) [Mg]

Masa
odpadów

o kodzie 20
03 01

poddanych
innym niż

składowanie
procesom



przetwarzani
a6) [Mg]

Odebranych z obszarów miejskich
Odebranych z obszarów wiejskich

SUMA
c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających
biodegradacji8)

Nazwa i
adres

instalacj
i4), do
której
zostały
przekaz

ane
odpady
komuna

lne
ulegając

e
biodegr
adacji

Kod odebranych odpadów
komunalnych ulegających

biodegradacji5)

Rodzaj
odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji5)

Masa odebranych
odpadów

komunalnych
ulegających

biodegradacji6)

[Mg]

Sposób
zagospodaro

wania
odebranych
odpadów

komunalnyc
h

ulegających
biodegradacj

i7)

SUMA
d) Informacja o odpadach odebranych z terenu województwa w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych
odpadów komunalnych5)

Rodzaj magazynowanych odpadów
komunalnych5)

Masa
magazynowanych

odpadów
komunalnych6)

[Mg]

SUMA
e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do
zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających
biodegradacji)

Na Kod Rodzaj Masa Sposób Rok



zw
a i
adr
es

inst
ala
cji4)

, do
któ
rej
zos
tały
prz
eka
zan
e

odp
ady
ko
mu
nal
ne

magazynowanych
odpadów

komunalnych5)

magazynowanych
odpadów

komunalnych5)

magazynowanych
odpadów

komunalnych6) [Mg]

zagospodarowani
a

magazynowanych
odpadów

komunalnych7)

spra
woz
daw
czy,
w

któr
ym
odp
ady
zost
ały
wy
kaz
ane
jak
o

ode
bra
ne

SUMA
III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych funkcjonujących na terenie

województwa
Liczba gmin w województwie, które utworzyły co

najmniej jeden punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Kod zebranych
odpadów

komunalnych5)

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych5)

Masa zebranych odpadów
komunalnych6) [Mg]

Sposób
zagospodaro

wania
zebranych
odpadów

komunalnyc
h7)



SUMA
IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I
POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA,
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I
ZEBRANYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa i
adres

instalacji, w
której
zostały

wytworzone
odpady o

kodzie 19 12
12 z

odebranych i
zebranych z

terenu
województw
a odpadów

komunalnyc
h

przeznaczon
ych do

składowania

Masa odpadów o kodzie 19
12 12 przeznaczonych do

składowania powstałych po
sortowaniu odpadów

selektywnie odebranych i
zebranych6) [Mg]

Masa odpadów o
kodzie 19 12 12

przeznaczonych do
składowania

powstałych po
sortowaniu albo
mechaniczno-
-biologicznym
przetwarzaniu

zmieszanych odpadów
komunalnych6) [Mg]

Nazwa i adres
składowiska, na które
przekazano odpady o

kodzie 19 12 12
wytworzone z odebranych

i zebranych z terenu
województwa odpadów

komunalnych
przeznaczonych do

składowania

SUMA
V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU,
PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI
METODAMI9) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła10)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
odebranych i zebranych z terenu województwa w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych

recyklingowi5)

Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych

recyklingowi5)

Masa
odpadów

przygotowan
ych do

ponownego
użycia i



poddanych
recyklingowi

6) [Mg]

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła10)

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów
zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod
odpadó

w
magazy
nowany

ch w
poprzed

nich
okresac

h
sprawoz
dawczy
ch i w

bieżący
m

okresie
sprawoz
dawczy

m,
przygot
owanyc

h do
ponown

ego
użycia i
poddany

ch
recyklin
gowi5)

Rodzaj odpadów magazynowanych w
poprzednich okresach sprawozdawczych i w

bieżącym okresie sprawozdawczym,
przygotowanych do ponownego użycia i

poddanych recyklingowi5)

Masa odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

bieżącym okresie
sprawozdawczym,

przygotowanych do
ponownego użycia i

poddanych recyklingowi6)

[Mg]

Rok
sprawoz
dawczy,

w
którym
odpady
zostały
wykaza
ne jako
odebran

e lub
zebrane

c) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi11), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i



innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu województwa w
danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom

odzysku5)

Rodzaj odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom

odzysku5)

Masa
odpadów

przygotowan
ych do

ponownego
użycia,

poddanych
recyklingowi

i innym
procesom
odzysku6)

 [Mg]

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami
komunalnymi11), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach
sprawozdawczych

Kod odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

bieżącym okresie
sprawozdawczym,

przygotowanych do
ponownego użycia,

poddanych
recyklingowi i innym
procesom odzysku5)

Rodzaj odpadów magazynowanych
w poprzednich okresach

sprawozdawczych i w bieżącym
okresie sprawozdawczym,

przygotowanych do ponownego
użycia, poddanych recyklingowi i

innym procesom odzysku5)

Masa odpadów
magazynowanych w

poprzednich okresach
sprawozdawczych i w

bieżącym okresie
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e) Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami9) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
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VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY
ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE

VII. UWAGI12)

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię Nazwisko

Numer telefonu służbowego Numer faksu
służbowego E-mail służbowy

Data sporządzenia sprawozdania Podpis i pieczątka marszałka województwa

Objaśnienia:
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie §
1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2) Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz.
722).
3) Należy uwzględnić wszystkie rodzaje odebranych odpadów z wyłączeniem odpadów o
kodach wymienionych w przypisie nr 8.
4) Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia
działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. W przypadku przekazania odpadów
osobie fizycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101
i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281), należy wpisać słownie



"przekazanie osobom fizycznym". W przypadku przekazania odpadów do przetwarzania poza
instalacjami lub urządzeniami zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 5
ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach,  należy  wpisać  słownie  "odzysk  poza
instalacjami  lub  urządzeniami".  W  przypadku  przekazania  odpadów  podmiotowi
zbierającemu  odpady  komunalne  jeżeli  odpady  zostały  przekazane  do  dalszego
zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane.
Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu
odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.
5) Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
6)  Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg, należy
podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
7)  Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku
wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy
unieszkodliwiania  odpadów  wymienione  w  załączniku  nr  2  tej  ustawy.  W  przypadku
przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały
przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać proces ich zagospodarowania. Jeżeli
podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów
należy wpisać "zbieranie".
8)  Należy  uwzględnić  odpady  o  kodach:  15  01  01,  15  01  03,  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, ex 20 01 10 Odzież z
włókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z włókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02
01, 20 03 02, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.
9) Należy uwzględnić odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i przygotowane do
ponownego użycia i poddane recyklingowi lub inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe przygotowane do ponownego użycia, poddane recyklingowi i innym procesom
odzysku odebrane od właścicieli nieruchomości, zebrane w punktach selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,  zebrane w inny sposób oraz wysegregowane w instalacjach do
mechanicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w
stosunku których uzyskano informację, o której mowa w art. 9oa ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).
10) Należy uwzględnić odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, ex 15 01 06
-  w  części  zawierającej  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania
wielomateriałowe, 15 01 07, 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 20 01 01, 20
01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.  Należy  również  uwzględnić  odpady  o  tych  kodach  przekazane  podmiotowi
posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do których podmiot wypełniający
sprawozdanie posiada informację o przekazaniu ich do recyklingu i przygotowanych do
ponownego użycia.



11) Należy uwzględnić odpady 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 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Należy również uwzględnić odpady o tych
kodach przekazane podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zbieranie odpadów, co do
których  podmiot  wypełniający  sprawozdanie  posiada  informację  o  przekazaniu  ich  do
recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia i poddanych innym procesom odzysku.
12)  W  przypadku  wykonywania  przez  związek  międzygminny  obowiązku  osiągania
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania, na podstawie art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w dziale VII należy wskazać jakie gminy
należą do poszczególnych związków.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630), które zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 28 listopada
2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.


