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1. Wprowadzenie
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897; zwana dalej nowelizacją) wprowadziáa radykalne zmiany w systemie prawnym związanym z gospodarką
odpadami komunalnymi. WáaĞciwie w znacznej mierze na nowo skonstruowaáa podstawowy akt prawny odnoszący siĊ do gospodarki odpadami komunalnymi, jakim jest
ustawa z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach (Dz.U.
z 2012 r. poz. 391). Ustawa ta okreĞla:
1) zadania gminy oraz obowiązki wáaĞcicieli nieruchomoĞci, dotyczące utrzymania
czystoĞci i porządku;
2) warunki wykonywania dziaáalnoĞci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
wáaĞcicieli nieruchomoĞci i zagospodarowania tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleĔ podmiotom Ğwiadczącym usáugi w zakresie uregulowanym w ustawie1.
W sprawach dotyczących postĊpowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje siĊ przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z póĨn. zm.).
JednakĪe pewna grupa szczegóáowych zagadnieĔ wskazanych w ustawie wymaga
wydania aktów wykonawczych - rozporządzeĔ przez ministra wáaĞciwego do spraw
Ğrodowiska, aby móc wprowadziü w Īycie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Proces ten, o którym szerzej w kolejnym punkcie wáaĞnie ma miejsce.

1

Brzmienie obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.
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Prawne zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi analizowane
byáy dotychczas m.in. przez: W.Radeckiego2, M.Górskiego3, czy B.Rakoczego4. TakĪe
kwestia najnowszych zmian ustawowych jest juĪ analizowana przez doktrynĊ5. Natomiast zagadnienie analizy rozporządzeĔ wykonawczych ze wzglĊdu na ich krótki okres
obowiązywania z pewnoĞcią dopiero bĊdzie miaáo miejsce, tak jak dokonane to zostanie
w prezentowanym materiale. Niniejsze opracowanie ma w gáównej mierze charakter
opisowy, prezentujący wydane juĪ akty wykonawcze na tle przepisów ustawowych.

2. Zakres rozporządzeĔ wykonawczych do znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach
W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach znajduje
siĊ 8 delegacji dla ministra wáaĞciwego do spraw Ğrodowiska do wydania aktów wykonawczych (w tym 2 fakultatywne). Dotychczas ukazaáy siĊ spoĞród nich cztery, dwa są
w trakcie prac legislacyjnych, a dwa jak na razie nie są planowane do wydania (upowaĪnienia fakultatywne).
Ukazaáy siĊ i obowiązują nastĊpujące rozporządzenia (w kolejnoĞci publikacji
w Dzienniku Ustaw):
1. rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegóáowego sposobu okreĞlania wymagaĔ, jakie powinien speániü przedsiĊbiorca ubiegających siĊ o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróĪniania zbiorników bezodpáywowych i transportu nieczystoĞci ciekáych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) - weszáo w Īycie
6 kwietnia 2012 r.;
2. rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie wzorów
sprawozdaĔ o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystoĞciach ciekáych oraz realizacji zadaĔ z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.
U. z 2012 r., poz. 630) - weszáo w Īycie w dniu 20 czerwca 2012 r.;
3. rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia oraz odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) - weszáo w Īycie w dniu 26 czerwca 2012 r.;
4. rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) - weszáo w Īycie w dniu 3 lipca 2012 r.
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W.Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2008.
M.Górski, Gospodarowanie odpadami w Ğwietle wymagaĔ prawa wspólnotowego i polskiego prawa
wewnĊtrznego, PoznaĔ 2005.
B.Rakoczy, Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodĊ i zbiorowego odprowadzania Ğcieków oraz
czystoĞci i porządku w gminie, Warszawa 2008.
Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi,
red. M.Górski, PoznaĔ 2011; J.JerzmaĔski, Komentarz do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. Odpady komunalne po nowelizacji z 1 lipca 2011, Warszawa 2011; Zarządzanie gospodarką odpadami. Budowa gminnych systemów, red. B.Kozáowska, PoznaĔ 2012; Prawne i
organizacyjne obowiązki gmin w postĊpowaniu z odpadami komunalnymi, red. M.Górski, K.Nowacki,
Wrocáaw 2012.
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Dwa projekty rozporządzeĔ zostaáy skierowane do notyfikacji technicznej w Komisji
Europejskiej:
1) projekt rozporządzenia Ministra ĝrodowiska w sprawie szczegóáowych wymagaĔ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wáaĞcicieli nieruchomoĞci. OkreĞli
ono wymagania, jakie powinien speániü podmiot ubiegający siĊ o wpis do rejestru
dziaáalnoĞci regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wáaĞcicieli nieruchomoĞci. Wymagania te zostaną okreĞlone w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do spraw gospodarki. Procedura legislacyjna zostaáa wstrzymana do dnia 20
sierpnia 2012 r.;
2) projekt rozporządzenia Ministra ĝrodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmiesznych odpadów komunalnych. OkreĞli on wymagania dotyczące
prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz wymagania dla odpadów powstających z procesów mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizatu). Procedura legislacyjna zostaáa wstrzymana do dnia 16 sierpnia 2012 r.
Natomiast dwa rozporządzenia fakultatywne to:
1) rozporządzenie w sprawie szczegóáowego zakresu, sposobu i formy sporządzania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji – po podjĊciu prac
nad tym projektem ostatecznie Minister ĝrodowiska wstrzymaá prace nad tym rozporządzeniem,
2) rozporządzenie dotyczące szczegóáowego zakresu, sposobu i formy sporządzania
sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacji – Minister ĝrodowiska na razie nie przystąpiá do prac nad tym rozporządzeniem.

3. Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego uĪycia oraz odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych
Rozporządzenie zostaáo wydane na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. Przepis ten stanowi, Īe
minister wáaĞciwy do spraw Ğrodowiska okreĞli, w drodze rozporządzenia:
1) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąü w poszczególnych latach, uwzglĊdniając
potrzebĊ osiągniĊcia poziomów okreĞlonych w art. 3b ust. 1;
2) sposób obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia
i odzysku innymi metodami, kierując siĊ koniecznoĞcią moĪliwoĞci zweryfikowania
ich osiągniĊcia przez kaĪdą gminĊ.
Pierwszą kwestią są wiĊc poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia
i odzysku innymi metodami okreĞlonych frakcji odpadów komunalnych. Zgodnie z art.
3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku gminy są obowiązane osiągnąü do
dnia 31 grudnia 2020 r.:
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1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia nastĊpujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkáa w wysokoĞci co
najmniej 50% wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokoĞci
co najmniej 70% wagowo.
Takie poziomy dla tych wáaĞnie frakcji wynikają wprost z dyrektywy 2008/98/WE z
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.
Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3-30). Akt ten w art. 11 ust. 2 stanowi, Īe "aby dostosowaü
siĊ do celów niniejszej dyrektywy oraz przybliĪyü do celu, jakim jest europejskie spoáeczeĔstwo recyklingu o wysokiej wydajnoĞci zasobów, paĔstwa czáonkowskie przyjmują
wszelkie niezbĊdne Ğrodki sáuĪące realizacji nastĊpujących celów:
a) do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiaáów
odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkáo z gospodarstw domowych i w miarĊ moĪliwoĞci innego pochodzenia, pod warunkiem Īe te strumienie
odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, zostanie zwiĊkszone
wagowo do minimum 50 %;
b) do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiaáów, w tym wypeániania wyrobisk, gdzie odpady zastĊpują
inne materiaáy, w odniesieniu do innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, z wyjątkiem materiaáu wystĊpującego w stanie naturalnym zgodnie
z definicją zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, zostanie
zwiĊkszone wagowo do minimum 70 %"6.
Obowiązek osiągniĊcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami okreĞlonych frakcji odpadów komunalnych
przypisany zostaá ustawowo gminom. Tak wiĊc ustalenia zawarte w tych regulacjach
ustawowych mają sáuĪyü odpowiedniemu skonstruowaniu gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tak aby te poziomy osiągnąü. Przejawiaü siĊ to bĊdzie
zarówno w zaáoĪeniach faktycznych dla tego systemu, jak i w przyjmowanych aktach
prawnych związanych z okreĞlaniem szczegóáowych elementów tego systemu.

6

Zarazem w dyrektywie przyjĊto, Īe Komisja ustanowi szczegóáowe przepisy dotyczące stosowania i metod
obliczeĔ w odniesieniu do weryfikacji zgodnoĞci z celami okreĞlonymi w art. 11 ust. 2, z uwzglĊdnieniem
rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów. Mogą one obejmowaü okresy przejĞciowe dla paĔstw czáonkowskich, które w
roku 2008 osiągnĊáy poziom niĪszy niĪ 5 % recyklingu w którejkolwiek z kategorii odpadów, o których
mowa w ust. 2. ĝrodki te, mające na celu zmianĊ elementów innych niĪ istotne tej dyrektywy poprzez jej
uzupeánienie, są przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną poáączoną z kontrolą, o której mowa w art.
39 ust. 2 tej dyrektywy.
Ponadto przyjĊto, Īe najpóĨniej do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja dokona analizy Ğrodków i celów, o
których mowa w art. 11 ust. 2, w celu, w razie koniecznoĞci, wzmocnienia tych celów lub rozwaĪenia
ustanowienia celów dla innych strumieni odpadów. Sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z
zaáączonym do niego wnioskiem, zostaje przesáane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W sprawozdaniu Komisja uwzglĊdnia odpowiednie skutki Ğrodowiskowe, gospodarcze i spoáeczne wynikające z okreĞlenia celów.
Wreszcie co trzy lata, zgodnie z art. 37, paĔstwa czáonkowskie przedstawiają Komisji sprawozdania
dotyczące ich wyników w zakresie osiągniĊcia przedmiotowych celów. JeĞli cele nie zostaną osiągniĊte,
sprawozdanie to zawiera przyczyny niepowodzenia oraz dziaáania, które paĔstwo czáonkowskie zamierza
podjąü w celu osiągniĊcia tych celów.
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Brak wykonania obowiązku uzyskania odpowiednich poziomów jest sankcjonowany
karą pieniĊĪną. Zgodnie z art. 9z ust. 2 gmina, która nie wykonuje obowiązku, o którym
mowa w art. 3b - podlega karze pieniĊĪnej obliczonej odrĊbnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
skáadowania.
TĊ karĊ pieniĊĪną oblicza siĊ w sposób okreĞlony w art. 9x ust. 3. W przypadku gdy
dany obowiązek powinien byü wykonany przez związek miĊdzygminny, karom pieniĊĪnym podlega ten związek.
Informacja o wykonaniu bądĨ nie tego obowiązku wynikaü winna chociaĪby z gminnego sprawozdania. Winno ono zawieraü informacje o osiągniĊtych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
skáadowania (art. 9q ust. 3 pkt 5).
JednakĪe obowiązek uzyskania odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania
do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami okreĞlonych frakcji odpadów komunalnych ciąĪy nie tylko na gminie, mimo takiego brzmienia artykuáu 3b. Obowiązek taki
ciąĪy takĪe na podmiocie odbierającym odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci, który nie dziaáa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie Ğwiadczy
takiej usáugi w trybie zamówienia z wolnej rĊki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 oraz na
gminnej jednostce organizacyjnej odbierającej odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci. Takie zobowiązanie wynika ze szczegóáowej analizy innych przepisów
zawartych w ustawie.
Podmiot odbierający odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci, który nie
dziaáa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie Ğwiadczy takiej usáugi
w trybie zamówienia z wolnej rĊki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do
osiągniĊcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez
siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
uĪycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania, okreĞlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 (art. 9g).
Informacja o zrealizowaniu tego obowiązku wynika ze sprawozdania przez ten
podmiot skáadanego. Podmiot odbierający odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci, który nie dziaáa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie Ğwiadczy takiej usáugi w trybie zamówienia z wolnej rĊki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest
obowiązany zamieĞciü w sprawozdaniu takĪe informacje o osiągniĊtych poziomach
recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do skáadowania (art. 9n ust. 4).
Brak wykonania jest takĪe sankcjonowany karą pieniĊĪną. PrzedsiĊbiorca odbierający odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci, który nie dziaáa na podstawie
umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie Ğwiadczy takiej usáugi w trybie zamówienia
z wolnej rĊki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, i który nie wykonuje obowiązku okreĞlonego w art. 9g - podlega karze pieniĊĪnej, obliczonej odrĊbnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania (art. 9x ust.2).
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KarĊ pieniĊĪną oblicza siĊ jako iloczyn stawki opáaty za zmieszane odpady komunalne, okreĞlonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony Ğrodowiska, i brakującej masy odpadów komunalnych, wyraĪonej w Mg, wymaganej do osiągniĊcia odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania.
JednakĪe dodatkową karą moĪe byü wykreĞlenie z rejestru czasowo uniemoĪliwiające prowadzenia dziaáaĔ z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. WykreĞlenie
z rejestru nastĊpuje takĪe w przypadku gdy przedsiĊbiorca, który nie dziaáa na podstawie
umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie Ğwiadczy usáugi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej rĊki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w kolejnym
roku kalendarzowym nie osiągnąá poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
uĪycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania, okreĞlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 (art. 9j ust. 2 pkt 5).
Analogicznie z sankcje takie mogą byü zastosowane wobec gminnej jednostki organizacyjnej odbierającej odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci. Gminna
jednostka organizacyjna odbierająca odpady komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci,
która nie wykonuje obowiązku okreĞlonego w art. 9g - podlega karze pieniĊĪnej, obliczonej odrĊbnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania.
3. KarĊ pieniĊĪną, o której mowa w ust. 2, oblicza siĊ w sposób okreĞlony w art. 9x ust.
3 (art. 9y ust. 2).
W przypadku gdy stwierdzono, Īe gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady
komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci nie osiągnĊáa w kolejnym roku kalendarzowym
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania, okreĞlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i
art. 3c ust. 2 - wojewódzki inspektor ochrony Ğrodowiska zakazuje, w drodze decyzji,
wykonywania przez tĊ jednostkĊ dziaáalnoĞci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wáaĞcicieli nieruchomoĞci na okres 3 lat (art. 9k pkt 3).
Przechodząc do treĞci aktu rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 29 maja 2012 r. w
sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia oraz odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych okreĞla:
1) poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia nastĊpujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkáa,
2) poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
- w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2020 r., a takĪe sposób obliczania tych
poziomów.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych są okreĞlone w zaáączniku do rozporządzenia.
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ZABCZNIK
POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI
NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Tabela nr 1

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
10

Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szkáo1)

12

14

16

18

20

30

40

50

Tabela nr 2

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi
metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niĪ niebezpieczne odpady
budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

______
1)

Poziomy są liczone áącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkáa oblicza siĊ na podstawie wzoru:

Ppmts
gdzie:
Ppmts
Mrpmts

7

Mrpmts
u 100%,
Mw pmts

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkáa, wyraĪony w %,
- áączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkáa7
poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego uĪycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych
oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyraĪona w Mg,

NaleĪy braü pod uwagĊ odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02,
20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkáa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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Mwpmts

- áączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych
i szkáa8, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyraĪona w
Mg, obliczana na podstawie wzoru:
1) w przypadku gmin:
Mwpmts = Lm × MwGUS × Umpmts,
2)

w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 9g ustawy z dnia 13
wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach:
Mwpmts = Mo × Umpmts,

gdzie:
Lm
MwGUS
Mo
Umpmts

- liczba mieszkaĔców gminy,
- masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkaĔca na
terenie województwa9,
- áączna masa odebranych odpadów komunalnych od wáaĞcicieli nieruchomoĞci,
- udziaá áączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkáa
w skáadzie morfologicznym10 odpadów komunalnych.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkáa oblicza siĊ áącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza siĊ na
podstawie wzoru:

P
br
gdzie:
Pbr
Mrbr

8

9
10

Mrbr
u 100%,
Mw br

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku
innymi metodami innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wyraĪony w %,
- áączna masa innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11 poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego uĪycia

NaleĪy braü pod uwagĊ odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20
01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkáa, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz. 1206).
Zgodnie z aktualnymi danymi publikowanymi przez Gáówny Urząd Statystyczny.
Na podstawie aktualnego Krajowego planu gospodarki odpadami lub na podstawie badaĔ morfologii
odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z
dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach.
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oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyraĪona w Mg,
- áączna masa wytworzonych12 innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlaMwbr
nych i rozbiórkowych13, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyraĪona w Mg.
Oceniając zaproponowane rozwiązania zauwaĪyü moĪna, iĪ nie uwzglĊdniono specyfiki
typu obszaru (wiejski, wiejsko-miejski, miejski, wielkomiejski), co ma jednakĪe znaczący wpáyw na rodzaje wytwarzanych oraz odzyskiwanych odpadów komunalnych.

4. Rozporządzenie z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do
skáadowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów
Rozporządzenie zostaáo wydane na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. UpowaĪnienie w nim zawarte stanowi, Īe minister wáaĞciwy do spraw Ğrodowiska okreĞli, w drodze rozporządzenia:
1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do skáadowania, które gmina jest obowiązana osiągnąü w poszczególnych latach, uwzglĊdniając potrzebĊ osiągniĊcia poziomów okreĞlonych w ust. 1;
2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do skáadowania, uwzglĊdniając uzasadnione szacunki
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na mieszkaĔca w 1995 r., dane statystyczne dotyczące liczby mieszkaĔców zamieszkujących daną gminĊ oraz procentowy udziaá odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do skáadowania.

11

12

13

NaleĪy braü pod uwagĊ 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 niĪ niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od wáaĞcicieli
nieruchomoĞci lub na podstawie badaĔ morfologii odpadów komunalnych wykonanych na zlecenie gminy
lub podmiotu, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach.
NaleĪy braü pod uwagĊ 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 niĪ niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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Zgodnie z art. 3c ust. 1 gminy są obowiązane ograniczyü masĊ odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie wiĊcej niĪ 50% wagowo caákowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie wiĊcej niĪ 35% wagowo caákowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Regulacja ta wynika z dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie skáadowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z póĨn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228) z uwzglĊdnieniem
zmian okreĞlonych w Traktacie Akcesyjnym.
Rozporządzenie okreĞla:
1) poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do skáadowania, które gmina jest obowiązana osiągnąü w poszczególnych latach;
2) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów, o których mowa w pkt 1.
Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania są okreĞlone w zaáączniku nr 1 do rozporządzenia.
ZABCZNIKI

ZABCZNIK Nr 1

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJCYCH BIODEGRADACJI
PRZEKAZYWANYCH DO SKBADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH
W 1995 R. [%]

Rok
Dopuszczalny poziom masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

16
16
2012 lipca 2014 2015 2016 2017 2018 2019 lipca
2020
2013
75

50

50

50

45

45

40

40

35

Sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do skáadowania w roku rozliczeniowym jest okreĞlony w
zaáączniku nr 2 do rozporządzenia.
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ZABCZNIK Nr 2

SPOSÓB OBLICZANIA POZIOMU OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJCYCH
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKBADOWANIA W ROKU ROZLICZENIOWYM

1. MasĊ odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 1995 r. oblicza siĊ na
podstawie wzoru:
OUB1995 = 0,155 · Lm + 0,047 · Lw [Mg]
gdzie:
OUB1995
Lm
Lw

- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych
w 1995 r. [Mg];
- liczba mieszkaĔców miasta w 1995 r. na obszarze gminy wedáug danych
Gáównego UrzĊdu Statystycznego;
- liczba mieszkaĔców wsi w 1995 r. na obszarze gminy wedáug danych
Gáównego UrzĊdu Statystycznego.

2. MasĊ odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwoloną do skáadowania
w roku rozliczeniowym naleĪy obliczaü wedáug wzoru:

OUBR
gdzie:
OUBR
OUB1995
PR

OUB1995  PR
[Mg]
100

- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dozwolona do
skáadowania w roku rozliczeniowym [Mg];
- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych
w 1995 r. [Mg];
- poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania zgodnie z zaáącznikiem nr 1 do
rozporządzenia [%].

3. MasĊ odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do skáadowania, oblicza siĊ wedáug wzoru:
MOUBR = (MMR · UM) + (MWR · UW) + (MSR · US) + (MBR · 0,52) [Mg]
gdzie:
MOUBR
MMR

- masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia
odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym,
przekazanych do skáadowania, [Mg];
- masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych
na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do skáadowania,
[Mg];
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- masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych
na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do skáadowania,
[Mg];
- udziaá odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57;
- udziaá odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych dla wsi wynoszący 0,48;
- masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze
strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do skáadowania;
- udziaá odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów odpadów wedáug 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 wáókien naturalnych - 0,50;
ex 15 01 06 w czĊĞci zawierającej papier, tekturĊ, drewno i tekstylia z
wáókien naturalnych - 0,50;
- masa odpadów powstaáych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu
zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespeániających
wymagaĔ rozporządzenia Ministra ĝrodowiska 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 póĨn. zm.1)), przekazanych do skáadowania;
- Ğredni udziaá odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów
powstaáych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych
odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespeániających wymagaĔ rozporządzenia Ministra ĝrodowiska 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 skáadowania (TR) oblicza siĊ wedáug
wzoru:

TR

M OUBR  100
OUB1995

[%]
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TR
MOUBR
OUB1995
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- osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do skáadowania
[%];
-masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z
obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do skáadowania, [Mg];
- masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych
w 1995 r. [Mg].

JeĪeli TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania w roku rozliczeniowym
zostaá osiągniĊty,
gdzie:
PR

- poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skáadowania, zgodnie z zaáącznikiem nr 1 do
rozporządzenia [%].

5. Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 15 maja 2012 r.,
w sprawie wzorów sprawozdaĔ o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystoĞciach ciekáych oraz
realizacji zadaĔ z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi
Rozporządzenie zostaáo wydane na podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996
r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. UpowaĪnienie w nim zawarte stanowi,
Īe minister wáaĞciwy do spraw Ğrodowiska okreĞli, w drodze rozporządzenia wzory
sprawozdaĔ, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q ust. 1 i art. 9s ust. 1,
kierując siĊ potrzebą ujednolicenia sprawozdaĔ oraz koniecznoĞcią zapewnienia skutecznej kontroli w zakresie utrzymania czystoĞci i porządku w gminach. Rozporządzenie
okreĞla:
1) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady
komunalne od wáaĞcicieli nieruchomoĞci;
2) wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący dziaáalnoĞü w zakresie opróĪniania zbiorników bezodpáywowych i transportu nieczystoĞci
ciekáych;
3) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadaĔ z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
4) wzór rocznego sprawozdania z realizacji zadaĔ z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, sporządzanego przez marszaáka województwa.
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WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZDZANEGO PRZEZ PODMIOT ODBIERAJCY ODPADY
KOMUNALNE OD WBA_CICIELI NIERUCHOMO_CI

SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO
ODPADY KOMUNALNE OD WàAĝCICIELI
NIERUCHOMOĝCI
ZA ... KWARTAà ......... ROKU

ADRESAT1)
.............................

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WàAĝCICIELI
NIERUCHOMOĝCI
Numer rejestrowy2), 3)
ImiĊ i nazwisko lub nazwa podmiotu
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NIP3)
REGON3)
II. INFORMACJA 4)O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
ODPADÓW
KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA5)
Nazwa i adres
instalacji,
do której zostaáy
przekazane
odpady
komunalne6)

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych7)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych7)

Masa odebranych
odpadów 8)
komunalnych
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych9)
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Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 018)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
skáadowaniu8)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niĪ
skáadowanie procesom
przetwarzania8)
[Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich
Odebranych z obszarów
wiejskich
III. INFORMACJA O
MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI10)
àączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji8) [Mg]

a) przekazanych do skáadowania na skáadowisku odpadów
Nazwa i adres
skáadowiska, na które
przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Masa odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych
do skáadowania
na skáadowisku odpadów8)
[Mg]

b) nieprzekazanych do skáadowania na skáadowisku odpadów
Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji6)

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji7)

Masa odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
nieprzekazanych
do skáadowania
na skáadowiska
odpadów8)
[Mg]
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Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji11)
nieprzekazanych
do skáadowania
na skáadowiska
odpadów
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IV. OGRANICZENIE MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKàADOWANIA12)
OsiągniĊty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do skáadowania13)

V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UĩYCIA
NASTĉPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKàA14) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Kod odebranych
odpadów
komunalnych7)

Rodzaj odebranych
odpadów
komunalnych7)

àączna masa

odebranych
odpadów
komunalnych8)
[Mg]

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi8)
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
uĪycia8)
[Mg]

OsiągniĊty poziom recyklingu,
przygotowania
do ponownego uĪycia15) nastĊpujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru,
metali,
tworzyw sztucznych i szkáa12) [%]

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UĩYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH
NIĩ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH16) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Kod
odebranych
odpadów7)

Rodzaj
odebranych
odpadów7)

àączna

masa
odebranych
odpadów8)
[Mg]

OsiągniĊty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego
uĪycia i odzysku innymi
metodami15) innych niĪ niebezpieczne
odpadów
budowlanych i rozbiórkowych12) [%]

Masa
Masa odpadów
odpadów
przygotowanych
poddanych do ponownego
recyklingowi8)
uĪycia8)
[Mg]
[Mg]

Masa
odpadów
poddanych
odzyskowi
innymi
metodami
niĪ recykling
i ponowne
uĪycie8)
[Mg]
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VII. WàAĝCICIELE NIERUCHOMOĝCI, OD KTÓRYCH ZOSTAàY ODEBRANE ODPADY
KOMUNALNE
Liczba wáaĞcicieli nieruchomoĞci, od których
zostaáy odebrane odpady komunalne

Do sprawozdania doáączono wykaz
wáaĞcicieli nieruchomoĞci, z którymi podmiot
w okresie objĊtym sprawozdaniem zawará
umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
oraz wykaz wáaĞcicieli nieruchomoĞci,
z którymi umowy te ulegáy rozwiązaniu lub
wygasáy.
Liczba stron zaáączników12), 17)

VIII. WSKAZANIE WàAĝCICIELI NIERUCHOMOĝCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY
Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOĝCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY18)
Adres nieruchomoĞci

ImiĊ i nazwisko lub nazwa wáaĞciciela
nieruchomoĞci

IX. DANE OSOBY WYPEàNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
ImiĊ

Nazwisko

Telefon sáuĪbowy3)

Faks sáuĪbowy3)

E-mail sáuĪbowy3)

Data

Podpis i pieczątka3) odbierającego odpady komunalne od wáaĞcicieli
nieruchomoĞci19)

ObjaĞnienia:
1)
NaleĪy wpisaü wáaĞciwego ze wzglĊdu na obszar prowadzenia dziaáalnoĞci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wáaĞcicieli nieruchomoĞci wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2)
Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 9c ust. 7 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoĞci i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
3)
JeĪeli posiada.
4)
Z wyáączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
5)
JeĪeli podmiot odbierający odpady komunalne prowadzi segregacjĊ odebranych odpadów komunalnych
w sortowni niebĊdącej czĊĞcią regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, to w czĊĞci
tej powinny równieĪ zostaü uwzglĊdnione pozostaáoĞci z sortowania odpadów komunalnych.
6)
Lub nazwa i adres podmiotu posiadającego zezwolenie na zbieranie i transport odpadów, któremu
przekazano odebrane odpady komunalne.
7)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
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8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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Z dokáadnoĞcią do jednego miejsca po przecinku.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie siĊ procesy odzysku wymienione
w zaáączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z póĨn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w zaáączniku nr 6 do tej ustawy.
W przypadku przekazywania odpadów do instalacji prowadzącej sortowanie naleĪy wpisaü proces R15.
NaleĪy uwzglĊdniü odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z wáókien
naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 OdzieĪ z wáókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z wáókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska
z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie siĊ: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentacjĊ, inne biologiczne procesy przeksztaácania,
termiczne przeksztaácanie, recykling materiaáowy, przekazanie osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów moĪe przekazywaü osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebĊdącym przedsiĊbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z póĨn. zm.).
Wypeánia podmiot, o którym mowa w art. 9n ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoĞci i porządku w gminach.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skáadowania oblicza siĊ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996
r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach.
NaleĪy uwzglĊdniü odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01
02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkáa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami oblicza siĊ
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach.
NaleĪy uwzglĊdniü 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 niĪ niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Na podstawie art. 9n ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w
gminach wykaz zawiera imiĊ i nazwisko albo nazwĊ oraz adres wáaĞciciela nieruchomoĞci, a takĪe adres
nieruchomoĞci.
W przypadku niedopeánienia przez wáaĞciciela nieruchomoĞci obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – wynika z art. 9f ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach.
Lub podpis osoby upowaĪnionej do wystĊpowania w imieniu prowadzącego dziaáalnoĞü na podstawie
peánomocnictwa.
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WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZCY
DZIABALNO_ W ZAKRESIE OPRÓNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPBYWOWYCH I TRANSPORTU
NIECZYSTO_CI CIEKBYCH

ADRESAT1)

SPRAWOZDANIE PODMIOTU PROWADZĄCEGO
DZIAàALNOĝû W ZAKRESIE OPRÓĩNIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODPàYWOWYCH I TRANSPORTU
NIECZYSTOĝCI CIEKàYCH
ZA ... KWARTAà ......... ROK

.......................................

I. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAàALNOĝû W ZAKRESIE OPRÓĩNIANIA
ZBIORNIKÓW BEZODPàYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOĝCI CIEKàYCH
ImiĊ i nazwisko lub nazwa podmiotu
Numer zezwolenia na Ğwiadczenie usáug2)
Oznaczenie siedziby i adres
Województwo
Kod pocztowy

MiejscowoĞü
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NIP2)
REGON2)
II. ILOĝû I RODZAJ NIECZYSTOĝCI CIEKàYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj
odebranych
z obszaru gminy
nieczystoĞ3)ci
ciekáych

IloĞü odebranych
z obszaru gminy 4)
nieczystoĞci3 ciekáych
[m ]

IloĞü przekazanych
nieczystoĞci ciekáych
4)
do stacji zlewnej
[m3]

Uwagi5)

Nazwa i adres stacji
zlewnej, do której
zostaáy przekazane
odebrane nieczystoĞci
ciekáe
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III. LICZBA WàAĝCICIELI NIERUCHOMOĝCI, OD KTÓRYCH ZOSTAàY ODEBRANE
NIECZYSTOĝCI CIEKàE
Do sprawozdania doáączono wykaz wáaĞcicieli
nieruchomoĞci, z którymi podmiot w okresie
objĊtym sprawozdaniem zawará umowy na
opróĪnianie zbiorników bezodpáywowych
i transport nieczystoĞci ciekáych, oraz wykaz
wáaĞcicieli nieruchomoĞci, z którymi
umowy te
ulegáy rozwiązaniu lub wygasáy.6)
Liczba stron zaáączników

IV. DANE OSOBY WYPEàNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
ImiĊ

Nazwisko

Telefon sáuĪbowy2)

Faks sáuĪbowy2)

E-mail sáuĪbowy2)

Data

Podpis i pieczątka2) prowadzącego dziaáalnoĞü w zakresie
opróĪniania zbiorników
bezodpáywowych i transportu
nieczystoĞci ciekáych7)

ObjaĞnienia:
1)
NaleĪy wpisaü wáaĞciwego ze wzglĊdu na obszar prowadzenia dziaáalnoĞci w zakresie opróĪniania
zbiorników bezodpáywowych i transportu nieczystoĞci ciekáych wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
2)
JeĪeli posiada.
3)
Przez rodzaj odebranych nieczystoĞci ciekáych rozumie siĊ: Ğcieki bytowe, Ğcieki komunalne oraz Ğcieki
przemysáowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
4)
Z dokáadnoĞcią do jednego miejsca po przecinku.
5)
NaleĪy umieĞciü wyjaĞnienia, jeĪeli wystĊpuje róĪnica pomiĊdzy iloĞcią nieczystoĞci ciekáych odebranych
z obszaru gminy a iloĞcią tych nieczystoĞci przekazanych do stacji zlewnych.
6)
W wykazach zamieszcza siĊ imiĊ i nazwisko albo nazwĊ oraz adres wáaĞciciela nieruchomoĞci, a takĪe
adres nieruchomoĞci.
7)
Lub podpis osoby upowaĪnionej do wystĊpowania w imieniu prowadzącego dziaáalnoĞü na podstawie
peánomocnictwa.
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WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI
ZADAF Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA
LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI
ZADAē Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ........... ROK

ADRESAT1)
1) MARSZAàEK WOJEWÓDZTWA
.....................................................
2) ....................................... INSPEKTOR
OCHRONY ĝRODOWISKA

I. NAZWA GMINY (MIASTA)
II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH
Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH2) ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)
Kod
Sposób
Rodzaj
Masa odebranych
Nazwa i adres
odebranych
odebranych
odpadów 5) zagospodarowania
instalacji,
odpadów
odebranych
odpadów
komunalnych
do której zostaáy
komunalnych4)
odpadów
komunalnych4)
przekazane
[Mg]
komunalnych6)
odpady
komunalne

Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 015)
[Mg]
Odebranych z obszarów
miejskich
Odebranych z obszarów
wiejskich
Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy
Nazwa i adres punktu
Kod zebranych
odpadów
komunalnych4)

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
skáadowaniu5)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niĪ
skáadowanie procesom
przetwarzania5)
[Mg]

Rodzaj zebranych
odpadów
komunalnych4)

Masa zebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]
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III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI7)
àączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]
a) przekazanych do skáadowania na skáadowisku odpadów

Nazwa i adres
skáadowiska, na które
przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazanych
do skáadowania 5)
na skáadowisku odpadów
[Mg]

b) nieprzekazanych do skáadowania na skáadowisku odpadów
Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji

Kod
Rodzaj
Masa odpadów
odebranych
odebranych
komunalnych
odpadów
odpadów
ulegających
komunalnych komunalnych
biodegradacji
ulegających
ulegających nieprzekazanych
biodegradacji4) biodegradacji4) do skáadowania
na skáadowiska
odpadów5)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji8)
nieprzekazanych
do skáadowania na
skáadowiska odpadów

IV. OSIĄGNIĉTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH
ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKàADOWANIA9)
V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UĩYCIA
NASTĉPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI,
TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKàA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Masa
Masa odpadów
Rodzaj
àączna masa
Kod odebranych
odebranych
odebranych
odpadów
przygotowanych
odpadów 4)
odpadów
poddanych
do ponownego
odpadów
komunalnych
komunalnych5)
recyklingowi5)
uĪycia5)
komunalnych4)
[Mg]
[Mg]
[Mg]

OsiągniĊty poziom recyklingu,
przygotowania
do ponownego uĪycia11) nastĊpujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkáa [%]
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VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UĩYCIA I ODZYSKU
INNYMI METODAMI INNYCH NIĩ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW
KOMUNALNYCH
Masa
Masa odpadów
Masa
àączna masa
Rodzaj
Kod
odpadów
odpadów
przygotowanych
odebranych
odebranych
odebranych
poddanych
do ponownego
poddanych
odpadów5)
odpadów4)
odpadów4)
recyklingowi5)
uĪycia5)
odzyskowi
[Mg]
innymi
[Mg]
[Mg]
metodami
niĪ
recykling
i ponowne
uĪycie5)
[Mg]

OsiągniĊty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego
uĪycia i odzysku innymi
metodami11) innych niĪ niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]

VII. LICZBA WàAĝCICIELI NIERUCHOMOĝCI, OD KTÓRYCH ZOSTAàY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE
VIII. LICZBA WàAĝCICIELI NIERUCHOMOĝCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY
Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOĝCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY13)
IX. RODZAJ I ILOĝû NIECZYSTOĝCI CIEKàYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY
Rodzaj odebranych z obszaru
gminy
nieczystoĞci ciekáych14)

IloĞü odebranych z obszaru5) gminy
nieczystoĞci3 ciekáych
[m ]

X. DODATKOWE UWAGI
XI. DANE OSOBY WYPEàNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
ImiĊ

Nazwisko

Telefon sáuĪbowy15)

Faks sáuĪbowy15)

E-mail sáuĪbowy15)

Data

Podpis i pieczątka wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
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ObjaĞnienia:
1)
NaleĪy wpisaü wáaĞciwego ze wzglĊdu na poáoĪenie gminy marszaáka województwa oraz wojewódzkiego
inspektora ochrony Ğrodowiska.
2)
Z wyáączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
3)
JeĪeli podmioty odbierające odpady komunalne prowadzące dziaáalnoĞü na terenie gminy prowadzą
segregacjĊ odebranych odpadów komunalnych w sortowniach niebĊdących czĊĞcią regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych, to w czĊĞci tej powinny równieĪ zostaü uwzglĊdnione pozostaáoĞci z sortowania odpadów komunalnych.
4)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5)
Z dokáadnoĞcią do jednego miejsca po przecinku.
6)
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie siĊ procesy odzysku wymienione w
zaáączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z
póĨn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w zaáączniku nr 6 do tej ustawy.
7)
NaleĪy uwzglĊdniü odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z wáókien
naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 OdzieĪ z wáókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z wáókien naturalnych, 20 01 25, 2001 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska
z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
8)
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie siĊ: kompostowanie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, fermentacjĊ, inne biologiczne procesy przeksztaácania,
termiczne przeksztaácanie odpadów, recykling materiaáowy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moĪe przekazywaü osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebĊdącym
przedsiĊbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z póĨn. zm.).
9)
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do skáadowania oblicza siĊ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996
r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
10)
NaleĪy uwzglĊdniü odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01
02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkáa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
11)
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku innymi metodami oblicza siĊ
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach.
12)
NaleĪy uwzglĊdniü 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 niĪ niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
13)
W szczególnoĞci nie dopeániają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
14)
Przez rodzaj odebranych nieczystoĞci ciekáych rozumie siĊ: Ğcieki bytowe, Ğcieki komunalne oraz Ğcieki
przemysáowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
15)
JeĪeli posiada.
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WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA MARSZABKA WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI ZADAF Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE MARSZAàKA WOJEWÓDZTWA
.......................................................................
Z REALIZACJI ZADAē Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA ..... ROK

ADRESAT
MINISTER ĝRODOWISKA1)

I. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH 2)RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU
WOJEWÓDZTWA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPOSOBIE ICH
ZAGOSPODAROWANIA3)
Nazwa i adres
instalacji,
do której zostaáy
przekazane
odpady
komunalne

Kod
odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych4)

Masa odebranych
odpadów o kodzie
20 03 015)
[Mg]

Masa
odebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych
skáadowaniu5)
[Mg]

Masa odpadów
o kodzie 20 03 01
poddanych innym niĪ
skáadowanie procesom
przetwarzania5)
[Mg]

Odebranych z obszarów
miejskich
Odebranych z obszarów
wiejskich
Liczba punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, funkcjonujących na
terenie województwa

II. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI7)
àączna masa selektywnie odebranych odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg]

Sposób
zagospodarowania
odebranych
odpadów
komunalnych6)
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á

á

a) przekazanych do sk adowania na sk adowisku odpadów

Nazwa i adres

sk

áadowiska, na które

przekazano odpady
komunalne ulegające
biodegradacji

Kod odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji4)

Masa odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji
przekazanych
do skáadowania
na skáadowisku odpadów5)
[Mg]

b) nieprzekazanych do skáadowania na skáadowisku odpadów
Nazwa i adres
instalacji,
do której
przekazano
odpady
komunalne
ulegające
biodegradacji

Kod
Rodzaj
Masa odpadów
odebranych
odebranych
komunalnych
odpadów
odpadów
ulegających
komunalnych komunalnych
biodegradacji
ulegających
ulegających nieprzekazanych
biodegradacji4) biodegradacji4) do skáadowania
na skáadowiska
odpadów5)
[Mg]

Sposób
zagospodarowania
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji8)
nieprzekazanych
do skáadowania
na skáadowiska
odpadów

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĉTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO
PONOWNEGO UĩYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY
ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO
SKàADOWANIA
Nazwa gminy

OsiągniĊty poziom
ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazywanych
do skáadowania

OsiągniĊty poziom
recyklingu
i przygotowania
do ponownego uĪycia
nastĊpujących frakcji
odpadów
komunalnych:
papieru, metali,
tworzyw sztucznych,
szkáa

OsiągniĊty poziom
recyklingu,
przygotowania
do ponownego uĪycia
i odzysku innymi
metodami innych niĪ
niebezpieczne
odpadów
budowlanych
i rozbiórkowych
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a) informacja dotycząca recyklingu i przygotowania do ponownego uĪycia
nastĊpujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkáa9)
Kod odebranych
odpadów
komunalnych4)

Rodzaj
odebranych
odpadów
komunalnych4)

àączna masa

odebranych
odpadów
komunalnych5)
[Mg]

Masa
odpadów
poddanych
recyklingowi5)
[Mg]

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
uĪycia5)
[Mg]

b) informacja dotycząca recyklingu, przygotowania do ponownego uĪycia i odzysku
innymi metodami innych niĪ niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych10)
Kod
odebranych
odpadów4)

Rodzaj
odebranych
odpadów4)

àączna

Masa
Masa odpadów
masa
odpadów
przygotowanych
odebranych
poddanych
do ponownego
odpadów5) recyklingowi5)
uĪycia5)
[Mg]
[Mg]
[Mg]

Masa odpadów
poddanych
odzyskowi
innymi
metodami niĪ
recykling
i ponowne
uĪycie5)
[Mg]

IV. LICZBA WàAĝCICIELI NIERUCHOMOĝCI, OD KTÓRYCH ZOSTAàY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE
V. RODZAJ I ILOĝû NIECZYSTOĝCI CIEKàYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU
WOJEWÓDZTWA
Rodzaj odebranych z obszaru województwa
nieczystoĞci ciekáych11)

IloĞü odebranych z obszaru województwa
nieczystoĞci3 ciekáych5)
[m ]

VI. DANE OSOBY WYPEàNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
ImiĊ

Nazwisko

Telefon sáuĪbowy12)

Faks sáuĪbowy12)

E-mail sáuĪbowy12)

Data

Podpis i pieczątka marszaáka województwa
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ObjaĞnienia:
1)
Minister ĝrodowiska kieruje dziaáem administracji rządowej – Ğrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegóáowego zakresu
dziaáania Ministra ĝrodowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2)
Z wyáączeniem selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji.
3)
NaleĪy równieĪ uwzglĊdniü informacje o pozostaáoĞciach z sortowania odpadów komunalnych, przekazanych w sprawozdaniach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
4)
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
5)
Z dokáadnoĞcią do jednego miejsca po przecinku.
6)
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie siĊ procesy odzysku wymienione
w zaáączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z póĨn. zm.) oraz procesy unieszkodliwiania odpadów wymienione w zaáączniku nr 6 do tej ustawy.
7)
NaleĪy uwzglĊdniü odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 03, ex 15 01 09 Opakowania z tekstyliów z wáókien
naturalnych, 20 01 01, 20 01 08, ex 20 01 10 OdzieĪ z wáókien naturalnych, ex 20 01 11 Tekstylia z wáókien naturalnych, 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska
z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
8)
Przez sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rozumie siĊ: kompostowanie, przetwarzanie mechaniczno-biologiczne, fermentacjĊ, inne biologiczne procesy przeksztaácania,
termiczne przeksztaácanie odpadów, recykling materiaáowy, przekazanie osobom fizycznym, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moĪe przekazywaü osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebĊdącym
przedsiĊbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z póĨn. zm.).
9)
NaleĪy uwzglĊdniü odpady o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01
02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 Odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkáa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
10)
NaleĪy uwzglĊdniü 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 niĪ niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 27 wrzeĞnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
11)
Przez rodzaj odebranych nieczystoĞci ciekáych rozumie siĊ: Ğcieki bytowe, Ğcieki komunalne oraz Ğcieki
przemysáowe, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
12)
JeĪeli posiada.
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6. Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie szczegóáowego sposobu okreĞlania wymagaĔ,
jakie powinien speániü przedsiĊbiorca ubiegających siĊ
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróĪniania zbiorników
bezodpáywowych i transportu nieczystoĞci ciekáych
Rozporządzenie zostaáo wydane na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 wrzeĞnia
1996 r. o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. UpowaĪnienie w nim zawarte stanowi, Īe minister wáaĞciwy do spraw Ğrodowiska kierując siĊ potrzebą zapewnienia maksymalnego bezpieczeĔstwa dla Ğrodowiska i mieszkaĔców oraz dąĪąc do ujednolicenia kryteriów
wydawania zezwoleĔ, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, okreĞli, w drodze rozporządzenia, szczegóáowy sposób okreĞlania wymagaĔ, o których mowa w art. 7 ust. 3a. Chodzi tutaj
o zezwolenie na prowadzenie przez przedsiĊbiorców dziaáalnoĞci w zakresie opróĪniania
zbiorników bezodpáywowych i transportu nieczystoĞci ciekáych. Natomiast wskazane wyĪej
wymagania to te, które powinien speániaü przedsiĊbiorca ubiegający siĊ o uzyskanie zezwolenia, uwzglĊdniając opis wyposaĪenia technicznego niezbĊdnego do realizacji zadaĔ.
Rozporządzenie okreĞla iĪ wymagania, jakie powinien speániaü przedsiĊbiorca ubiegający siĊ o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaáalnoĞci w zakresie opróĪniania
zbiorników bezodpáywowych i transport nieczystoĞci ciekáych dotyczące:
1) opisu wyposaĪenia technicznego zawierającego wymagania odnoĞnie do:
a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do Ğwiadczenia usáug,
b) bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze Ğwiadczonymi usáugami,
3) miejsc przekazywania nieczystoĞci ciekáych
- okreĞla siĊ w sposób precyzyjny, zrozumiaáy, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostĊpu do rynku przedsiĊbiorców Ğwiadczących usáugi w zakresie opróĪniania zbiorników bezodpáywowych i transportu
nieczystoĞci ciekáych oraz zapewniający naleĪytą ochronĊ zdrowia i Īycia ludzi
oraz Ğrodowiska.
Na bazie jego treĞci moĪna Īywiü gáĊbokie wątpliwoĞci czy ich okreĞlenie naprawdĊ
byáo konieczne, gdyĪ wynikają one z innych powszechnie obowiązujących przepisów
prawnych. Jest to wiĊc tworzenie niepotrzebnych dodatkowych iloĞci aktów prawnych.

7. Podsumowanie
W chwili obecnej wydana jest juĪ znacząca czĊĞü rozporządzeĔ wykonawczych do
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach. Na 8 nowych
wymaganych rozporządzeĔ (w tym 6 obligatoryjnych) ukazaáa siĊ poáowa (75% obligatoryjnych). Stwarzają one moĪliwoĞü wdraĪania ustawy w Īycie i stworzenia nowych
gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi. Pomimo pewnych wątpliwoĞci, jakie moĪna Īywiü co do ich treĞci merytorycznej, nie uniemoĪliwiają one konstruowania tych systemów. Związane to jest z pewnoĞcią z faktem, iĪ zawierają one
w gáównej mierze tabele, wzory i wzorce sprawozdawcze. Te akty, które są zdecydowanie bogatsze w treĞci merytoryczne znajdują siĊ dopiero w fazie legislacyjnej.
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